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NAŠIH 50 LET 

 
 
 
Vsak posameznik je pomemben, 
vsak posameznik ima svoje poslanstvo, 
vsak posameznik spreminja svet. 
 
             Dr. Jane Goodall 
 
Spoštovani! 

S ponosom se oziramo nazaj na čas in pot, ki smo jo 

prehodili. V petdesetih letih se je nabralo veliko 

izjemnih uspehov, izzivov, izkušenj, spominov in 

zgodb. Toliko, kot je zgodb ljudi, ki so obiskovali šolo 

ali v njej delali, se učili, poučevali, toliko nas je 

različnih in vsak od nas nosi v sebi svoje spomine na 

preteklost. Pogled v preteklost je tudi priložnost za 

obujanje spominov, predvsem tistih, na katere smo 

ponosni, in tistih, ki se jih z veseljem spominjamo.  

Vsako leto je neponovljivo, polno novih izzivov, znanj 

in življenjskih spoznanj. Z jasnimi cilji, odgovornim 

delom, razumevanjem, toplino, sočutjem, 

spoštovanjem in naklonjenostjo do vsakega otroka 

smo skozi generacije vodili naše učence po poti 

zdravega in spodbudnega okolja do želenega uspeha. 

Ni bilo vedno lahko, a veselili smo se že najmanjših 

korakov.   

Ob takšnih jubilejih se še posebej zavemo, kako 

pomembno je, da smo učenci, učitelji, starši, lokalna  

A MI ÖTVEN ÉVÜNK 
 
 
 
Minden egyén fontos, 
minden egyénnek küldetése van,  
minden egyén megváltoztatja a világot.  

 

               Dr. Jane Goodall  

Tisztelt! 

Büszkén tekintünk vissza arra az időre és útra, 

amelyet megvalósítottunk. Az elmúlt ötven évben 

számos rendkívüli siker, kihívás, tapasztalat, emlék 

és történet halmozódott fel. Iskolánk annyi 

történetet és emléket hordoz, mint itt ahány ember 

járt, tanult, dolgozott. A visszatekintés egyben 

alkalom is arra, hogy felidézzük emlékeinket, 

különösen azokat, amelyekre büszkén és örömmel 

tekintünk vissza. 

Minden év megismételhetetlen, kihívásokkal, 

ismeretekkel és élettanulságokkal telített. Világos 

célokkal, felelősségteljes munkával, megértéssel, 

melegséggel, együttérzéssel vezettük végig a 

generációk tanulóit egészséges és ösztönző 

környezet útján, a kívánt sikerig. Nem volt mindig 

könnyű, de örültünk a legkisebb lépéseknek is.  

Ilyen évfordulók alkalmából különösen tisztában 

vagyunk azzal, hogy mennyire fontos a diák, tanár, 

szülő, helyi közösség, intézmények és egyének 

kapcsolata. Őszinteséggel, elfogadással és 

szeretettel törekszünk fenntartani a valódi emberi 
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skupnost, institucije in posamezniki povezani. Da se 

trudimo in ohranjamo pristne medosebne odnose z 

iskrenostjo, sprejemanjem in ljubeznijo. Kajti skupaj 

zmoremo več, zmoremo bolje. Občutek, da nisi sam, 

je neprecenljiv. V čast in ponos nam je, da smo del te 

velike zgodbe, hkrati pa kažipot ustvarjanju novih 

priložnosti. 

Hvala vsem, ki ste z nami povezani v našem 

vsakdanjem delu ZA in Z otroki s posebnimi 

potrebami. 

Zbornik naj bo poklon vsem, ki so kakor koli 

oblikovali in sooblikujejo našo šolo.  

Roberta Turk, 

v. d. ravnateljice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapcsolatokat. Mert együtt többet és jobbat 

tehetünk. Az érzés, hogy nem vagy egyedül, 

felbecsülhetetlen. Megtiszteltetéssel és 

büszkeséggel tölt el bennünket, hogy részesei 

lehetünk ennek a nagyszerű történetnek, maradva új 

lehetőségeket kereső útjelzőknek! 

Köszönöm szépen mindenkinek, akik kapcsolatban 

állnak velünk a mindennapi munkánk során, a sajátos 

nevelési igényű GYERMEKEKÉRT és GYERMEKEKKEL.  

A kiadvány legyen tisztelgés mindazok előtt, akik 

bármilyen módon tervezték, és alakítják iskolánk 

életét!  

Turk Roberta, 

mb. igazgatónő 
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MISLI OB JUBILEJU 
 

 

50 let je spoštljiv jubilej tako za posameznika kot za 
institucijo. Označuje čas zrelosti in zmožnosti za 
najboljše delovanje. 50 let je tudi čas, ko se lahko 
ozremo nazaj na prehojeno pot, se zahvalimo 
sopotnikom za opravljeno delo in postavimo trdne 
temelje za naslednjega pol stoletja.  

Leta 1971 je kot samostojen zavod začela s svojim 
delovanjem Posebna osnovna šola Lendava. Ob 20. 
obletnici svojega delovanja se je preimenovala v 
Osnovno šolo Jožeta Kramarja – Juša. Po 
osamosvojitvi Slovenije, od leta 1993 dalje, se ta 
pomembna lendavska izobraževalna ustanova 
imenuje Dvojezična osnovna šola II Lendava. 
Pomembne letnice pa niso vezane zgolj na ime šole – 
leto, ki ga verjetno vsi še posebej pomnite, je 2014, 
ko se je šola iz objekta v Ulici sv. Štefana, kjer je dolga 
leta delovala, preselila v Ulico heroja Mohorja. 
Učenci so pred sedmimi leti tako pričakali novo 
šolsko leto v prenovljenih, sodobnejših prostorih, ki 
vsekakor veliko bolj ustrezajo njihovim potrebam in 
lajšajo vzgojno-izobraževalno delo njihovim 
učiteljem.  

Vsakdo med nami ve, da se je v petdesetih letih 
delovanja šole nabralo veliko izjemnih izkušenj, vse 
generacije učiteljev, ki so delovale v šoli, so uspešno 
odgovarjale na premnoge izzive, spletale so se 
zgodbe, nastali so neizbrisni spomini. Tisto, na kar 
smo v Lendavi še posebej ponosni, pa je to, da je ta  

GONDOLATOK A JUBILEUM 

ALKALMÁBÓL 
 

50 év tiszteletben méltó évforduló mind az egyén, 
mind egy intézmény életében. Ez az érettség és a 
legjobb működőképesség időszaka. 50 év távlatából 
visszatekinthetünk a megtett útra, köszönetet 
mondunk útitársainknak a befektetett munkáért, és 
lefektethetjük a következő fél évszázad szilárd 
alapjait.  

1971-ben önálló intézetként kezdte meg működését 
a lendvai kisegítőiskola. Működésének 20. 
évfordulóján felvette a Jože Kramar – Juš általános 
iskola nevet. Szlovénia önállósulását követően, 1993-
tól az intézet a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 
Iskola nevet viseli. A fontos évszámok azonban nem 
csak az iskola nevéhez, hanem egy olyan évszámhoz 
is kapcsolódnak, amelyre valószínűleg önök is 
örömmel emlékeznek, ez pedig a 2014-es év, amikor 
az iskola a Szent István utcai létesítményből, ahol 
hosszú évekig működött, a Mohor hős utcába 
költözött. A gyerekek így hét évvel ezelőtt a tanévet 
felújított, korszerű helyiségekben várták, amelyek 
mindenképpen sokkal inkább megfelelnek 
igényeiknek, ugyanakkor megkönnyítik a 
pedagógusok nevelési-oktatási tevékenységét is.  

Mindannyian tudjuk, hogy az iskola ötvenéves 
működése során számos kivételes tapasztalat 
született, az iskolában dolgozó pedagógusok összes 
nemzedéke sikeresen reagált a számos kihívásra, 
történetek szövődtek, felejthetetlen emlékek 
születtek.  



 

 

8 

šola, tako učitelji kot učenci, močno vpeta v prostor, 
kjer deluje. Ta šola ni samo umeščena v Lendavo, ta 
šola s svojimi učenci, njihovimi starši in predvsem 
učitelji vsako leto znova bogati življenje vseh nas – 
vedno znova smo navdušeni, ko spremljamo 
prireditev Mi zmoremo, navijamo na specialni 
olimpijadi, občudujemo jaslice in pišemo lepe želje 
dobrim možem v božičnem času v hišici v mestnem 
parku. Ob tem zaposleni poskrbite, da se vaši učenci 
počutijo varne in sprejete in da se naučijo tako učno 
snov kot veščin za samostojno življenje. Pomembno 
je, da starši otrok v zaposlenih vidijo partnerje v 
njihovih prizadevanjih.   

Če za katero institucijo v Lendavi kot župan lahko 
zatrdim, da je vlaganje vanjo vlaganje v našo skupno 
prihodnost, potem to velja za Dvojezično osnovno 
šolo II Lendava. Vsaka družba je demokratična in 
dobra samo v tolikšni meri, kot je sposobna poskrbeti 
za svoje najranljivejše posameznike. V tej šoli 
uspešno sledite temu plemenitemu namenu.  

Zato mi na koncu tega nagovora ostane zgolj prijetna 
dolžnost, da se vsem skupaj in vsakomur posebej 
zahvalim, da ste v teh 50 letih soustvarjali dogodke v 
šoli in bili predani svojemu delu. Dosegli ste, da so vsi 
otroci, ki so obiskovali to šolo, na svoji koži začutili, 
kako je, če si sprejet in če s tabo ravnajo 
dostojanstveno. To ste zaposleni še posebej izkazali 
v zadnjem letu, ko živimo to noro novo realnost, ki jo 
zaznamuje pandemija zaradi virusa COVID-19. 
Uspešno ste se prilagodili, šolanje izvajali tudi na 
daljavo, ter ob tem pripravljali tople obroke za 
ranljive občane v naši občini. To je nova izkušnja v 
vašem poslanstvu, ki ste jo opravili z odliko. V kar 
seveda nismo nikoli dvomili – v zadnjih petih 
desetletjih smo se že naučili, da se takrat, ko je težko,  

Amire pedig Lendván külön is büszkék vagyunk, az 
maga a tény, hogy az iskola, annak pedagógusai és 
tanulói közösségünk részét képezik. Ez nem csupán 
egy Lendván működő iskola, ez az iskola, minden 
évben, tanulóival és szüleikkel, különösen pedig a 
pedagógusokkal együtt mindnyájunk életét 
gazdagítja. Mindig lelkesen nézzük végig a Megy ez 
nekünk rendezvényt, szurkolunk a speciális olimpiai 
játékokon, megcsodáljuk a betlehemi jászolt és 
karácsony idején jókívánságokat írunk a városi park 
házikójában, a három jó embernek. Ugyanakkor az 
alkalmazottak gondoskodnak arról is, hogy a tanulók 
biztonságban és elfogadottnak érezzék magukat, 
hogy elsajátítsák mind a tananyagot, mind pedig az 
önálló élethez szükséges képességeket. Fontos, hogy 
a szülők partnerként tekintsenek az alkalmazottak 
törekvéseire.  

Amennyiben polgármesterként mondhatom, hogy 
egy adott intézmény fontos közös jövőnk 
szempontjából, akkor ez a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű 
Általános Iskolára mindenképpen vonatkozik. Egy 
társadalom csak annyiban demokratikus és jó, 
amilyen mértékben a legsérülékenyebb tagjairól 
képes gondoskodni. És ez az iskola ezt a nemes célt 
követi. 

Végezetül szeretnék eleget tenni egy kellemes 
kötelezettségemnek, és köszönetet mondani 
önöknek, hogy az elmúlt 50 évben közösen alkották 
az iskola életét, és odaadóan teljesítették 
hivatásukat. Köszönetet mondok a nyugalmazott 
pedagógusoknak, akikre az egykori tanulók ma is 
szeretettel gondolnak. Önöknek köszönhető, hogy 
azok a gyerekek, akik ide jártak, érezhették mit jelent 
az elfogadottság, mit jelent, hogy méltósággal 
kezelik őket. 
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lahko vedno zanesemo na zavzete zaposlene te 
pomembne lendavske institucije. Zato vam v svojem 
imenu in v imenu vseh občanov Lendave izrekam 
iskren in globok poklon.  

Spoštovana gospa ravnateljica, Roberta Turk. Hvala 
vam, da ste pripravili to srečanje in me ob tej 
priložnosti povabili medse. Naučili ste nas, da so 
redke dragocenosti dragocene prav zato, ker so 
redke. In raje, kot da bi se jim izognili, ker odstopajo 
od vsega znanega, jih z odprtimi rokami sprejemamo 
v naša življenja. Iskrene čestitke in veselo v 
naslednjih 50 let. 

Janez Magyar,  
župan Občine Lendava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyzet különösen az utóbbi évben, a Covid-19 
járvány őrült realitásának időszakában bizonyított. 
Sikeresen alkalmazkodtak, meg tudták szervezni a 
távoktatást, közben pedig vállalták községünk 
sérülékeny polgárainak étkeztetését is. 
Küldetésükben ez egy új tapasztalat, amiben 
kiválóan teljesítettek. És ebben egy pillanatig sem 
kételkedtünk, hiszen az utóbbi öt évtizedben 
bebizonyították, hogy a nehéz időkben mindig 
számíthatunk önökre, ennek a fontos lendvai 
intézménynek odaadó személyzetére. Engedjék 
meg, hogy a magam, és a község lakói nevében 
őszinte és mély elismerésemet fejezzem ki önöknek.   

Tisztelt Roberta Turk igazgató asszony! Köszönöm, 
hogy megszervezte ezt a találkozót és meghívtak rá. 
Megtanítottak bennünket arra, hogy a ritka kincsek 
azért értékesek, mert ritkák. És ahelyett, hogy 
másságuk miatt elfordulnánk tőlük, nyílt karokkal 
fogadjuk őket életünkbe. Őszintén gratulálok, és 
örömteli munkát kívánok az elkövetkező 50 évben. 

Magyar Janez, 
Lendva Község polgármestere 
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A 2. SZ. LENDVAI KÁI 50 ÉVES JUBILEUMA 
ALKALMÁBÓL 

50 éves a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola. 
50 év! Mennyi-mennyi munka, öröm, harc, türelem, 
remény, szenvedés, siker, csalódás, élmény, kitartás 
és álom van az elmúlt fél évszázad mögött.  

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 
nélkülözhetetlen feladatot lát el a közérdekű 
nevelési-oktatási intézmények rendszerében. Az 
intézménynek különös a küldetése – a sajátos 
nevelési igényű gyermekek életre és munkára való 
felkészítése. Emellett egyénre szabott fejlesztésük 
révén, tanulási és szociális hátrányaik csökkentése, 
társadalmi elfogadásuk, integrációs esélyeik 
növelése. Az intézmény alapításának 50. évfordulója 
alkalmat ad a sikereknek, eredmények 
számbavételére, de a jövő szakmai elképzeléseinek 
továbbgondolására is. Engedjék meg, hogy 
kifejezzem gratulációmat e magas jubileum 
alkalmából és köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik az elmúlt fél évszázadban segítették a 2. Sz. 
Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola fejlődését, és 
segítettek abban, hogy az iskolaimunka minél 
hatékonyabb és sikeresebb legyen. Külön köszönet 
azoknak a pedagógusoknak, technikai dolgozóknak, 
akik áldozatos munkájukkal beírták nevüket 50 év 
tanulóinak lelkébe. A sajátos nevelésű gyermekek is 
a társadalmunk fontos részei, ezért mindent meg kell 
tennünk beilleszkedésük és boldog életük 
érdekében. Hála azoknak a szülőknek és tanároknak, 
akik megtanították és megtanítják a tanulókat 
mindarra, amire a gyermekeknek nem csak 
gyermekként, hanem majd felnőttként is óriási 
szükségük lesz. A segítő kezek között egyetlen  

OB 50. LETNICI DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE 

II LENDAVA 

Dvojezična osnovna šola II Lendava je stara 50 let. 50 
let! Koliko dela, veselja, boja, potrpljenja, upanja, 
trpljenja, uspeha, razočaranja, izkušenj, vztrajnosti in 
sanj je za temi leti. 

Dvojezična osnovna šola II Lendava opravlja 
nepogrešljivo nalogo v sistemu javnih zavodov na 
področju vzgoje in izobraževanja. Zavod ima 
posebno poslanstvo – pripraviti otroke s posebnimi 
potrebami na življenje in delo. Poleg tega z 
individualnimi pristopi zmanjšati otrokove učne in 
socialne prikrajšanosti ter povečati njihovo družbeno 
vključenost in možnosti za integracijo. 50. obletnica 
ustanovitve zavoda ponuja priložnost za pregled 
uspehov in rezultatov, hkrati pa premislek o 
strokovnih vizijah za prihodnost. Dovolite mi, da 
izrazim iskrene čestitke ob tem visokem jubileju, in 
se zahvalim vsem, ki ste v zadnjih 50 letih pomagali 
pri razvoju Dvojezične osnovne šole II Lendava ter 
pripomogli k čim bolj učinkovitemu in uspešnemu 
delu šole. Posebno zahvalo izrekam vsem 
pedagoškim in tehničnim delavcem šole, ki so se s 
svojim požrtvovalnim delom zapisali v duše vseh 
učencev. Otroci s posebnimi potrebami so 
pomemben del naše družbe, zato moramo narediti 
vse, da zagotovimo njihovo integracijo in srečno 
življenje. Zahvala gre tudi vsem staršem in učiteljem, 
ki so poučevali in še poučujejo – ne le o tem, kar 
učenci potrebujejo v tem trenutku, ampak tudi 
takrat, ko odrastejo. Ob ponujenih rokah pomoči 
noben otrok ne sme izgubiti vere v prihodnost ne 
glede na to, kakšno pomanjkljivost mu je dodelila 
usoda. 
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gyermek sem veszítheti el tehetségét, jövőjét, 
bármilyen hátrányt is mért rá a sors más területeken.  

A tanulóknak kívánok munkájukhoz sok erőt és 
kitartást! Minden pedagógusnak pedig kívánok jó 
egészséget, töretlen hitet a munkájukban és azt: 
legyen részük minden nap a legnagyobb 
elismerésben, a gyermekek őszinte mosolyában! 

Horváth Ferenc, 
magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő és 
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsának elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem želim moč in vztrajnost pri svojem delu! 
Vsem pedagoškim delavcem želim dobro zdravje, 
neomajno vero v svoje delo, za kar bodo nagrajeni z 
največjim priznanjem, ki se skriva v iskrenih 
nasmehih otrok!  

Ferenc Horváth, 
poslanec madžarske narodne skupnosti in 

predsednik Sveta Pomurske madžarske 
samoupravne narodne skupnosti 
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PETDESET LET DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE II 
LENDAVA 

Dvojezična osnovna šola II Lendava letos obeležuje 
50-letnico, jubilej, vreden praznovanja. Odkar imam 
tri desetletja priložnost spremljati njeno delovanje, 
ugotavljam, da je to šola, v kateri se vodstvo, 
pedagoški in strokovni delavci zavedajo, da ima šola, 
ki ima svojo zgodovino, tudi svojo prihodnost. 

Teolog, filozof in antropolog dr. Anton Trstenjak je 
namreč zapisal: »Človek je lahko napreden, obrnjen 
v prihodnost samo toliko, kolikor je hkrati obrnjen in 
naslonjen na preteklost.« Prepričana sem, da je ta 
misel vodila tudi vse tiste, ki so v preteklosti in še 
danes na kakršen koli način soustvarjajo vzgojo in 
izobraževanje na DOŠ II Lendava.  

Da je to tako, nam potrjujejo cilji in ravnanja, ki si jih 
je šola zastavila in jih udejanja. Vizija šole, ki jo je moč 
prebrati v temeljnih dokumentih šole, se namreč 
glasi: Učence z znanjem in odgovornostjo skupaj s 
starši učimo in vzgajamo za življenje. 

Ob jubileju DOŠ II Lendava želim predvsem čestitati 
in se zahvaliti. Čestitati in se zahvaliti za kakovostno 
in trajno delo, ki ste ga jubilanti v petih desetletjih 
izpeljali in dnevno izgrajujete na področju vzgoje in 
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.  

Šola je v desetletjih obstoja prehodila naporno, 
vendar bogato pot, saj so se v tem času spreminjale 
sistemske in programske doktrine ter se dogajale 
spremembe na področju dela z otroki s posebnimi 
potrebami. Spopadala se je s prenekaterim izzivom – 
s prostorskimi težavami, nihanjem števila otrok, 
čemur smo priča tudi danes, z dilemami in strahovi 
javnosti. In prav na področju odpravljanja  

A 2. SZ. LENDVAI KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJA 

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános az idén 

megalakulásának 50 évét, jubileumát ünnepeli, amit 

érdemes megünnepelni. Már három évtizede van 

lehetőségem figyelemmel kísérni működését, 

leszögezem, hogy ez egy olyan iskola, amelyben a 

vezetőség, pedagógusok és szakmai munkások 

tisztában vannak azzal, hogy aminek múltja van, annak 

jövője is.  

Dr. Anton Trstenjak, teológus, filozófus és antropológus 

a következőket írta: »Az ember csak akkor halad, ha a 

jövő felé néz és támaszkodik a múltra.« 

Meggyőződésem, hogy ez a gondolat irányítja 

mindazokat, akik a múltban és manapság is bármilyen 

módon alakítják a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 

Iskola nevelési-oktatási munkáját.  

Hogy ez így van, ezt az iskola kitűzött és végrehajtott 

céljai igazolják. Az iskola küldetése, amely az iskola 

alapdokumentumaiban olvasható, ekképpen hangzik: A 

tanulókat tudással és felelősséggel, a szülőkkel közösen 

tanítjuk és neveljük az életre. 

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola jubileuma 

alkalmából mindenekelőtt gratulálni, és köszönetet 

szeretnék mondani. Gratulálni és köszönetet mondani 

a minőséges és kitartó munkáért, amelyet Önök, 

jubilálók az elmúlt öt évtizedben végeztek, valamint 

naponta építik a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelési-oktatási munkáját.  

 

Létezésének évtizedei alatt az iskola hosszú és fárasztó, 

de ugyanakkor gazdag utat járt be, hiszen számos  
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predsodkov v izobraževanju otrok s primanjkljaji je 
šola ključno prispevala. Sooblikovala je razumevanje 
in sprejemanje drugačnosti in hkrati enakosti v 
različnosti. 

Mojo zahvalo in poklon namenjam vsem tistim, ki so 
pred 50 leti z vso tankočutnostjo in strokovnostjo 
začeli izgrajevati temelje vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami v Lendavi.    

Moja zahvala in čestitke so namenjene vsem 

strokovnim in ostalim delavcem šole, ki ste se v pol 

stoletja obstoja šole, kakor je zapisal o vlogi učitelja 

grški pisatelj in filozof Nikos Kazantakis, razprostirali 

kot most, čez katerega ste vabili svoje učence. S tem 

ste jim omogočili pomembno prečenje in jih 

spodbujali h gradnji lastnih mostov po njihovih 

zmožnostih. Strokovni delavci ste tisti, ki s podporo 

staršev dajete vsebino in ton delovanju šole.    

Galileo Galilei je dejal, da ljudi ne moreš ničesar 
naučiti, lahko jim samo pomagaš odkriti, kar je v njih. 
Morda kdo ne pritrjuje tej misli, vendar pa se 
zagotovo vsi strinjamo s tem, da različne sheme, 
napotki, vaje, gradiva in učbeniki in zgodbe ter 
formule pri delu z otroki s posebnimi potrebami niso 
dovolj. Zato posebej izpostavljam vse učitelje, ki 
svoje moči, znanje, empatijo  in ljubezen nesebično 
namenjate podpori, vzgoji in učenju otrok ter 
mladostnikov s posebnimi potrebami in puščate 
globoke sledi v njihovih življenjih. 

Šola je s svojimi zaposlenimi nedvomno podoba in 

simbol tistih vrednot, ki so v vzgoji in izobraževanju 

temeljna razsežnost, mnogokrat pa ne dovolj 

cenjena in priznana, to je sposobnost podarjati 

otroku nasmeh ali toplo besedo, ga razumeti v  

változás kövezkezett be a sajátos nevelési igényű 

gyermekek oktatási rendszerében és programjaiban. 

Számos kihívással nézett szembe - térbeli 

problémákkal, a tanulók számának ingadozásával, 

amelynek ma is tanúi lehetünk, a nyilvánosság 

dilemmáival és félelmeivel. És a fogyatékossággal élő 

gyermekek oktatásában az előítéletek kiküszöbölése 

terén az iskola kulcsfontosságú szerepet töltött be. 

Együtt tervezte a sokszínűség megértését és 

elfogadását, ugyanakkor a sokszínűségben meglátta az 

egyenlőséget. 

Szeretnék köszönetet mondani és tisztelegni azok előtt, 

akik 50 évvel ezelőtt minden érzékenységgel és 

szakszerűséggel elkezdték építeni a sajátos nevelési 

igényű gyermekek nevelési-oktatási alapjait Lendván.  

Köszönetemet és gratulációmat szeretném kifejezni az 

iskola minden pedagógusának és egyéb 

munkatársának, akik az iskola létezésének fél 

évszázadában tevékenykedtek, mint ahogy a híres 

görög író és filozófus, Nikos Kazantakis írta: A tanár 

híddá feszült s biztatta tanítványait, keljenek át rajta; 

majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, 

boldogan összeroskadt, arra buzdítva őket, hogy maguk 

építsenek hidakat. Önök, pedagógusok azok, akik a 

szülők támogatásával tartalmat és hangot adnak az 

iskola életének.  

Galileo Galilei azt mondta, hogy semmit nem lehet 

megtanítani egy embernek, csak segíteni benne, hogy 

rátaláljon önmagán belül. Lehet, hogy valaki nem ért 

egyet ezzel a gondolattal, de minden bizonnyal 

egyetértünk azzal, hogy a különféle sémák, utasítások, 

gyakorlatok, anyagok, tankönyvek, történetek és 

képletek nem elegendők a speciális igényű tanulókkal 

való munka végzéséhez. 
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njegovi drugačnosti, izžarevati življenjsko radost in 
optimizem, se zavzemati za vključenost slehernega 
učenca. Slehernega videti, slišati, nam biti mar zanj. 
Biti otroku preprosto vzgojitelj, učitelj in prijatelj.  

Strokovni delavci šole so vsa ta desetletja svoja 
prizadevanja in znanje vlagali v razvoj in izvajanje 
sodobnih pristopov, katerih cilj je pouk, ki je 
osredinjen na vsakega posameznega učenca. Tako so 
pred desetletjema z inovacijskimi projekti sodelovali 
z našo ustanovo, organizirali strokovna srečanja, 
odprli vrata šole in učilnic ter podprli izmenjavo 
izkušenj v različnih projektih s strokovnimi delavci iz 
pomurskih šol in partnerskih zavodov iz sosednjega 
Lentija in Čakovca. Zaradi specifičnih razmer 
strokovni delavci prevajajo različna učbeniška 
gradiva za potrebe dvojezičnega pouka, hkrati pa na 
tem področju sprejemajo izzive kot avtorji.  

Moje čestitke gredo vsem učencem, ki jim je 
obiskovanje šole pomenilo sončen dan, čestitke 
vsem, ki jim je bilo v šoli omogočeno izraziti svoje 
talente in priložnosti, vsem, ki so v šoli razvili in 
pridobili spretnosti za vsakdanje življenje. 

Veliko odličnih dosežkov je za jubilantko na njeni 50-
letni poti iskanja. Eden izmed teh se zrcali v 
vsakoletni tradicionalni prireditvi z naslovom Mi 
zmoremo, ki je bila zadnji dve leti izpeljana skladno s 
smernicami ESS projekta POGUM, ki ga vodimo na 
Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ. 
Prireditev, ki je povezala tako rekoč vse učence in 
strokovne delavce šole, se je vseh, ki smo jo kdaj koli 
spremljali, globoko dotaknila. 

Bogastvo dosežkov in dogodkov pa je tudi plod 
vzajemnega sodelovanja šole s starši in z lokalno  

Ezért külön kiemelem az összes pedagógust, akik 

önzetlenül szentelik erőjüket, tudásukat, empátiájukat 

és szeretetüket a sajátos nevelési igényű gyermekek és 

fiatalok támogatásának, oktatásának és tanításának, 

mély nyomot hagyva életükben.  

Kétségtelenül az iskola és alkalmazottai azoknak az 

értékeknek a képmásai és szimbólumai, amelyek az 

oktatás alapvető dimenziói; és gyakran nem eléggé 

értékelik és ismerik el, még akkor sem, ha  mosolyt vagy 

buzdító szavakat intéznek a gyermekek felé: megérteni 

őket a különbözőségükben, sugározni feléjük az élet 

örömét és optimizmusát, törekedni mindegyik 

elfogadására. Minden tanulót egyenként kell meglátni, 

meghallgatni és törődni velük. A gyermeknek 

óvónőjének, tanárának és barátjának kell lenni.  

Az elmúlt évtizedekben az iskola pedagógusai 

erőfeszítéseiket és tudásukat az egyes tanulókra 

alapozott korszerű megközelítések fejlesztésébe és 

kivitelezésébe fektették. Az iskola évtizedekkel ezelőtt 

innovációs projektekkel működött együtt 

intézményünkkel, szakmai találkozókat szervezett, 

megnyitotta az iskolák és tantermek kapuit, és 

támogatta a tapasztalatcserét különböző projektekben, 

a szomszédos iskolák partnerintézmények 

pedagógusaival, a szomszédos Lentiből és 

Csáktornyából. A sajátos helyzet miatt a pedagógusok 

különböző oktatási anyagokat fordítanak a kétnyelvű 

oktatás igényeire és szerzőként fogadják el a 

kihívásokat.  

Gratulálok minden tanulónak, akiknek az iskolába járás 

napsütéses napot jelentett, gratuláció jár mindazoknak 

is, akik kifejthették tehetségüket és alkalmat kaptak 

arra, hogy az élethez szükséges készségeket 

elsajátíthatták.  
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skupnostjo; mnogih partnerstev v ožjem in širšem, 
tudi mednarodnem okolju, od sosednje Madžarske 
do Hrvaške, ki so rodila mnoge kakovostne projekte.   

Ob tej priložnosti se v imenu naše soboške Območne 
enote Zavoda RS za šolstvo šoli zahvaljujem za 
strokovno sodelovanje na več področjih. 

Sedanji generaciji in tudi bodočim učencem želim, da 
se še naprej dobro počutijo na šoli, ki jo imajo za svoj 
drugi dom, se naučijo veliko koristnih reči za življenje 
in se veselijo vsakega dneva posebej.  

Vsem in vsakomur, ki ste v preteklih desetletjih 
soustvarjali ali še danes odgovorno soustvarjate poti 
DOŠ II Lendava v prihodnost, želim še mnoga 
uspešna leta. 

Irena Kumer, 

predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo 

Murska Sobota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számos nagyszerű eredmény jellemzi a jubilálót az 50 

éves keresési útján. Ezek egyike a Megy ez nekünk 

hagyományos rendezvény, amely az elmúlt két évben 

az ESS projekt POGUM keretében jött létre, amelyet a 

Szlovén Oktatási Tudományi Minisztériummal 

működtetünk együtt. Aki valaha is látta a rendezvényt - 

amely gyakorlatilag összeköti az iskola összes tanulóját 

és alkalmazottját - mélyen megérintő. 

Az eredmények és események gazdasága pedig az 

iskola, a szülők és a helyi közösség kölcsönös 

együttműködésének gyümölcse; sok partnerség a 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetben, 

Magyarországtól Horvátországig, amely számos 

minőségi projektet hozott létre.  

Ebből az alkalomból, a Szlovén Köztársaság Oktatási 

Intézet Muraszombati Regionális Egysége nevében 

szeretném megköszönni az iskola több területén 

folytatott szakmai együttműködést.  

 

A jelenlegi generációnak és a jövő tanulóinak azt 

kívánom, hogy továbbra is érezzék jól magukat a 

második otthonukban, az iskolában, tanuljanak meg 

sok hasznos életrevaló dolgot, és örüljenek minden 

egyes napnak. Mindazoknak, akik az elmúlt 

évtizedekben vagy akár ma is felelősségteljesen 

alkotják a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 

útjait, kívánok a jövőbe még sok sikeres évet.  

Kumer Irena, 

A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézet 

Muraszombati Regionális Egységének 

vezetőasszonya 
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POMEMBNI MEJNIKI ŠOLE SKOZI ZGODOVINO   

AZ ISKOLA FONTOSABB HATÁRKÖVEI A TÖRTÉNELEM SORÁN 
 

Začetek posebnega osnovnega šolstva v Lendavi sega že v šolsko leto 1967/68, ko je bil ustanovljen prvi posebni 

oddelek v okviru takratne Osnovne šole Jože Kramar – Juš. Šolska kronika se je pričela pisati dne 1. septembra 

1971. 

A speciális általános iskolai oktatás kezdetei Lendván az 1967/68-as tanévre nyúlnak vissza, amikor az akkori Jože 

Kramar – Juš Általános Iskola keretében külön osztályt hoztak létre. Az iskolai krónikát 1971. szeptember 1-jén 

kezdték írni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebna osnovna šola je začela delovati 1. maja 1971 kot samostojna posebna osnovna šola s petimi oddelki. Vanjo 

so bili vključeni učenci različnih narodnosti in različnih starosti s celotnega območja takratne občine. Prav zaradi 

tega so jih delili v slovensko in madžarsko skupino.  

A speciális általános iskola 1971. május 1-jén önálló intézményként kezdett el működni öt osztállyal. A beíratási 

körzete az akkori község teljes területe volt. Különböző nemzetiségű és életkorú tanulók látogatták, éppen ezért 

szlovén és magyar csoportba osztották őket.  
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24. julija 1972 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolah z italijanskim oziroma 

madžarskim učnim jezikom na dvojezičnih šolah v Sloveniji. V zakonu je bilo zapisano, da spada na dvojezično 

področje tudi Posebna osnovna šola Lendava in se ji priznava status dvojezične šole ter vse pravice in dolžnosti, ki 

izhajajo iz omenjenega zakona. 

1972. július 24-én megjelent a Szlovéniában működő olasz, illetve magyar tannyelvű és kétnyelvű iskolákról szóló 

törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény. Az említett törvényben szerepel, hogy a Lendvai 

Gyógypedagógiai Iskola is a kétnyelvű területhez tartozik, ezért megilleti a kétnyelvű általános iskolai státus és a 

törvényből eredő minden jog és kötelezettség. 

 

V šolskem letu 1972/73 postane šola dvojezični zavod z dvojezičnim nazivom Gyógypedagógiai Iskola Lendva. 

Az 1972/73-as tanévben az iskola kétnyelvű intézménnyé vált, magyar megnevezése: Gyógypedagógiai Iskola 

Lendva. 

 

Šolska zgradba, 1975 

Az iskola épülete, 1975 

23. julija 1976 je bil sprejet Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju. 

1976. július 23-án fogadták el A testi és szellemi fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek és serdülők oktatásáról és 

képzéséről szóló törvényt.  
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27. septembra 1976 je bil sprejet sklep strokovnega zbora, da se začne delo z učenci po 3. členu pravilnika o 

razvrščanju v skupino zmerno prizadetih otrok. Delovati prične prvi oddelek delovnega usposabljanja na Posebni 

osnovni šoli Lendava. 

1976. szeptember 27-én a szakmai közgyűlés elfogadta a határozatot, miszerint elkezdődik a munka azokkal a 

tanulókkal, akiket a besorolási szabályzat 3. szakasza szerint a „b” csoportba, a közepesen értelmi fogyatékosok 

csoportjába sorolnak. A Lendvai Gyógypedagógiai Iskolában működni kezd az első készségfejlesztő tagozat. 

 

V jubilejnem letu 1979, ko smo praznovali 20-letnico dvojezičnega šolstva, se je Posebna osnovna šola Lendava 

preimenovala v Osnovno šolo Jože Kramar – Juš. 

A jubileumi, 1979. évben, amikor a kétnyelvű oktatás 20. évfordulóját ünnepeltük, a Lendvai Gyógypedagógiai 

Iskola felvette a Jože Kramar – Juš Általános Iskola nevet. 

 

Sodelovanje s Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec se je začelo leta 1979. 

A horvátországi, csáktornyai „Centar za odgoj i obrazovanje” intézménnyel, 1979-ben kötöttünk kapcsolatot. 

 
V šolskem letu 1981/82 so bila podana izhodišča za prenovo predmetnika in učnih načrtov za osnovne šole za lažje 

prizadete učence.  

Az 1981/82-es tanévben a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete megfogalmazta a kiindulópontokat az enyhén 

fogyatékos tanulókat oktató általános iskolák tantárgyfelosztásának és tantervének megújításához. 

 

Navezali smo prve stike z osnovno šolo Lenti iz Madžarske (Kisegítő iskola). 22. decembra 1983 je bilo prvo srečanje 

v Lendavi. 

Felvettük a kapcsolatot a magyarországi, lentii Kisegítő Iskolával. Az első találkozót 1983. december 22-én 

szerveztük meg Lendván.  
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V okviru osnovne šole Jože Kramar – Juš Lendava so bile 12. junija 1986 ustanovljene delavnice pod posebnimi 

pogoji, in sicer v Lendavi v Mlinski ulici 1 (delati so pričeli decembra 1985). Kot enota naše šole so delavnice 

delovale do 1. marca 2000, takrat so se Varstveno-delovni centri regijsko povezali. 

A lendvai Jože Kramar – Juš Általános Iskola keretében 1986. június 12-én megalakultak a sajátos feltételekkel 

működő műhelyek, mégpedig a Malom utca 1-es szám alatt (1985-ben kezdtek dolgozni). Iskolánk egységeként 

működnek 2000. március 1-től, amióta a Védelmi Munkaügyi Központok regionális szinten egymáshoz 

csatlakoztak.  

 

V letu 1993 se je šola preimenovala v Dvojezično osnovno šolo II Lendava / 2. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola Lendva. 

Az iskolánk neve 1993-ban megváltozott. Az új neve: Dvojezična osnovna šola II Lendava / 2. Sz. Kétnyelvű Általános 

Iskola, Lendva.  

 

10. januarja 1994 smo pričeli z izvajanjem mobilno-specialne pedagoške službe na Dvojezični osnovni šoli I 

Lendava/ 1. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola. 

1994. január 10-én bevezettük az utazó gyógypedagógiai szolgálatot, melyet az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 

Iskolában teljesítettünk. 

 

24. junija 1999 smo sodelovali na slovesnosti ob 40-letnici dvojezičnega šolstva. 

1999. június 24-én részt vettünk a muravidéki kétnyelvű oktatás 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. 

 

Pomemben mejnik v razvoju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je bilo leto 2000, ko je bil sprejet 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása terén fontos mérföldkő volt a 2000. év, amikor 

elfogadták a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési és oktatási programját meghatározó törvényt. 
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V šolskem letu 2003/04 je prišlo do uvedbe devetletke v 1. in 7. razredu. Učno-vzgojni proces je prvič potekal po 

devetletnem programu. 

A 2003/04-es tanév kezdetén a legnagyobb újdonságnak számított a kilencosztályos általános iskolai program 

bevezetése az 1. és 7. osztályba. 

 

13. novembra 2003 so naši učenci nastopali na osrednji prireditvi ob 40-letnici Zveze Sožitje. 

2003. november 13-án tanulóink szerepeltek a Sožitje Szövetség 40. évfordulója alkalmából szervezett központi 

ünnepségen. 

 

Leta 2005 je potekala prenova programov v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. 

A 2005-ben elkezdődött a speciális nevelési-oktatási program megújítása. 

 

Pomembna pridobitev v letu 2008 je bila soba za senzorno integracijo, ki smo jo opremili s pomočjo podjetja Lek. 

A 2008. év fontos eredménye volt a szenzoros integrációs terápiára szolgáló szoba létesítése, melyet a Lek vállalat 

segítségével rendeztünk be. 

 

Sodelovali smo pri pripravi programa na jubilej ob 50-letnici dvojezičnega šolstva, ki je bil v letu 2009, nastopali na 

svečani prireditvi in se predstavili v zborniku Drug z drugim. 

2009-ben részt vettünk a kétnyelvű oktatás 50. évfordulójának megünneplésében, együttműködtünk a program 

előkészítésében, szerepeltünk az ünnepi műsorban és bemutatkoztunk az Együtt egymásért címmel megjelentetett 

közös kiadványban. 
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Leta 2011 smo ob 40-letnici Dvojezične osnovne šole II Lendava organizirali 21. državno glasbeno revijo Zapojmo, 

zaigrajmo, zaplešimo. Častno pokroviteljstvo nad revijo je prevzel takratni predsednik Republike Slovenije,  dr. 

Danilo Türk, svečanosti pa se je udeležila njegova soproga, ga. Barbara Miklič Türk, ki  je bila slavnostna govorka. 

2001-ben a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 40 éves jubileuma alkalmából, megszerveztük az »Énekeljünk, 

zenéljünk, táncoljunk« elnevezésű 21. Országos Zenei Találkozót. A találkozó védnökségét az akkori szlovén 

államelnök, dr. Danilo Türk vállalta, a rendezvényen pedig jelen volt a neje is Barbara Miklič Türk, aki ünnepi szónok 

volt.  

 

 
 

1. septembra 2014 smo po preselitvi novo šolsko leto pričeli na novi lokaciji v prenovljenih prostorih na Ulici heroja 

Mohorja 1.  

2014. szeptember 1-jén az iskola tevékenységei új felújított épületben kaptak helyet, a Hős Mohor utca 1-es szám 

alatt.  
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NAŠIH 50 LET V ŠTEVILKAH  

50 ÉVÜNK SZÁMOKBAN 
 

 

Šolsko leto 
Št. oddelkov 

NIS 
Št. oddelkov 

PPVI 
Št. oddelkov - 

skupaj 
Št. učencev 

NIS 
Št. učencev 

OVI 
Št. učencev - skupaj 

Strokovni 
delavci 

Tanév 
A tagozatok 

létszáma 
A tagozatok 

létszáma 
A tagozatok 

létszáma - összesen 
A tanulók 
létszáma 

A tanulók 
létszáma 

A tanulók létszáma -  
összesen 

Szakmunkások 

1971 6 0 6 53 0 53 7 

1971/72 7 0 7 66 0 66 8 

1972/73 10 0 10 78 0 78 13 

1973/74 11 0 11 87 0 87 14 

1974/75 12 0 12 94 0 94 15 

1975/76 12 0 12 96 0 96 16 

1976/77 12 1 13 95 6 101 18 

1977/78 13 1 14 96 6 102 17 

1978/79 11 1 12 84 6 90 17 

1979/80 10 1 11 87 6 93 16 

1980/81 10 1 11 80 6 86 15 

1981/82 8 3 11 76 14 90 17 

1982/83 7 3 10 62 10 72 15 

1983/84 9 2 11 67 13 80 16 

1984/85 9 2 11 66 15 81 16 

1985/86 9 2 11 65 14 79 17 

1986/87 9 2 11 62 14 76 16 

1987/88 9 2 11 60 13 73 16 

1988/89 9 2 11 62 12 74 16 

1989/90 9 2 11 58 10 68 14 

1990/91 9 2 11 55 10 65 16 

1991/92 7 1 8 43 10 53 13 

1992/93 7 1 8 40 5 45 14 

1993/94 6 1 7 35 5 40 14 

1994/95 5 1 6 33 4 37 13 

*NIS – Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Alacsonyabb követelményszintű oktatási program 

*PPVI – Posebni program vzgoje in izobraževanja / Speciális nevelési-oktatási program 
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Šolsko leto 
Št. oddelkov 

NIS 
Št. oddelkov 

PPVI 
Št. oddelkov - 

skupaj 
Št. učencev 

NIS 
Št. učencev 

OVI 
Št. učencev-skupaj 

Strokovni 
delavci 

Tanév 
A tagozatok 

létszáma 
A tagozatok 

létszáma 
A tagozatok 

létszáma - összesen 
A tanulók 
létszáma 

A tanulók 
létszáma 

A tanulók létszáma 
- összesen 

Szakmunkások 

1995/96 5 1 6 40 4 44 13 

1996/97 5 1 6 37 4 41 14 

1997/98 6 1 7 39 5 44 15 

1998/99 6 1 7 41 4 45 15 

1999/00 5 1 6 37 6 43 13 

2000/01 4 1 5 30 6 36 14 

2001/02 4 2 6 32 8 40 14 

2002/03 4 2 6 28 8 36 14 

2003/04 3 2 5 25 10 35 14 

2004/05 4 2 6 25 11 36 13 

2005/06 4 2 6 23 12 35 15 

2006/07 4 2 6 19 12 31 15 

2007/08 4 2 6 18 12 30 14 

2008/09 3 2 5 23 9 32 16 

2009/10 4 2 6 22 10 32 16 

2010/11 4 2 6 21 11 32 16 

2011/12 4 2 6 24 10 34 17 

2012/13 3 2 5 24 9 33 18 

2013/14 3 2 5 23 9 32 20 

2014/15 3 2 5 19 8 27 20 

2015/16 3 2 5 15 10 25 19 

2016/17 3 2 5 15 11 26 16 

2017/18 3 2 5 16 10 26 19 

2018/19 3 2 5 17 10 27 16 

2019/20 3 2 5 15 9 24 16 

2020/21 3 2 5 15 9 24 17 

*NIS – Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Alacsonyabb követelményszintű oktatási program 

*PPVI – Posebni program vzgoje in izobraževanja / Speciális nevelési-oktatási program 
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ZGODBE IZ SPOMINJSKE KNJIGE 

TÖRTÉNETEK EMLÉKKÖNYVBŐL 
 

 
Spomini naših bivših in upokojenih ravnateljev, upokojenih učiteljev in delavcev šole ter bivših učencev 

Az iskola egykori és nyugalmazott igazgatóinak, nyugalmazott pedagógusainak,  dolgozóinak és egykori 
tanulóinak emlékei 

 
 

NOV IZZIV – NOVE PRILOŽNOSTI 
 
Izzivi. Novi začetki. Vedno se spogledujemo z njimi. Včasih presenetijo, navdušijo ali tudi razočarajo. Osebno sem 
se kar pogumno spoprijela z novo nalogo, ki mi jo je zaupala ravnateljica z veliko strokovnega znanja in izkušenj, 
cenjena ga. Angela Ščap. Že pred tem mi je v času njene dalj časa trajajoče odsotnosti zaupala nadomeščanje. To 
je bil zame čas preizkušnje za nove izzive, priložnost in navdih za nek nov začetek dela. Že naslednje šolsko leto 
2006/07, po njeni upokojitvi, sem prevzela funkcijo ravnateljice. 
 
Vizijo, ki je bila hkrati vizija vseh zaposlenih, smo zapisali tako: UČENCE Z ZNANJEM IN ODGOVORNOSTJO UČIMO 
IN VZGAJAMO ZA ŽIVLJENJE. Oblikovali smo jo na temeljih vrednot skupaj s sodelavci ter v sodelovanju s cenjeno 
predstojnico Zavoda Republike Slovenije za šolstvo OE Murska Sobota, go. Ireno Kumer, ki je delo našega zavoda 
dobro poznala in nas pri razvoju le-tega podpirala, nam svetovala in svoj pogled ter strokovno znanje delila z nami.  
 
V času mojega ravnateljevanja je bil župan naše ustanoviteljice, Občine Lendava, cenjeni g. Anton Balažek, ki je 
naše delo zelo spoštoval in prisluhnil našim potrebam. Prav v tem času smo skupaj z ustanoviteljico in ob 
prizadevanju gospoda župana iskali rešitve za boljše pogoje dela z otroki s posebnimi potrebami. Začele so se 
priprave za obnovo objekta v prostorih nekdanjega vrtca v Ulici heroja Mohorja v Lendavi. Obenem smo iskali 
možnosti razširitve naše dejavnosti. Ustanoviteljica je poskrbela, da smo dobili nova igrala in nov kombi za prevoz 
šolskih otrok. Z župani ostalih občin, iz katerih k nam prihajajo učenci, smo se uspeli dogovoriti za financiranje 
dodatnih dejavnosti in materialnih stroškov. 
Pri izvajanju naše dejavnosti, ki je zaradi dvojezičnosti specifična in edinstvena v slovenskem prostoru, so nas 
podpirale soustanoviteljica Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava in druge narodnostne 
institucije. Sodelovali smo v projektu E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah in izvajali narodnostni program. 
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Odprtost in prepoznavnost zavoda se je odražala preko številnih, za razvoj šole pomembnih in odmevnih 
dogodkov, kot so bili izjemno dobro obiskani dnevi odprtih vrat, Specialna olimpijada mariborsko-pomurske regije, 
republiške športne igre ter šolski, republiški in evropski projekti, kot je bil Comenius. K odprtosti in prepoznavnosti 
v multikulturnem okolju so prispevala številna sodelovanja z lokalno skupnostjo, s sorodnima šolama na 
Madžarskem in Hrvaškem, z okoliškimi šolami, vrtci, institucijami, društvi in s klubi, kar se je odražalo v dobrem 
počutju učencev ter zadovoljstvu staršev. Starši so bili vseskozi naš pomemben partner pri soustvarjanju 
spodbudnega učnega okolja.  
Še posebej bi želela izpostaviti začetek sodelovanja s podjetjem Lek, leta 2008, ki je postalo že tradicionalno. Z 
njihovo pomočjo smo takrat opremili snoezelen sobo. V letu 2011, ob praznovanju 40-letnice samostojne šole, 
smo organizirali 21. državno glasbeno revijo »Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo«. V letu 2013 smo se s prireditvijo 
Mi zmoremo prvič predstavili občinstvu na velikem odru Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi in pokazali, da 
znamo in zmoremo. Naj omenim tudi likovni natečaj Plakat miru, v organizaciji Lions kluba Lendava-Lendva, kjer 
učenci že deseto leto rišejo na temo miru in prijateljstva. Že večkrat so bili tudi med najboljšimi. Prav tako se že 
nekaj let uspešno predstavijo na njihovi prireditvi Podarjamo glasbo, ples in nasmeh. Zvrstilo se je še veliko drugih 
dogodkov, po katerih smo prepoznavni in nas delajo edinstvene. Navsezadnje so nam bili zelo naklonjeni lokalni 
mediji, ki so naše delo z zanimanjem spremljali, poročali o dejavnostih, uspehih in razvoju našega zavoda.  

Ustvarjali smo zdravo in varno učno okolje, ki je slehernemu učencu, glede na njegove individualne potrebe, 
omogočalo najvišji možni razvoj, pridobitev znanj ter veščin za življenje. 
V podporo vzgojno-izobraževalnemu delu smo se vključevali v inovacijske in razvojne projekte Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo, kot sta bila Učni stili kot motivacijski dejavniki uspešnega učenja in Razvijanje odgovornosti 
pri učencih s posebnimi potrebami, ki je hkrati bil začetek formativnega spremljanja na naši šoli. Vključeni smo bili 
v projekt Popestrimo šolo. Skrbeli smo za strokovno rast zaposlenih. Strokovni delavci so se intenzivno izobraževali 
na področju digitalnih kompetenc. 
 
Skrbeli smo za razvoj novih didaktično-metodičnih pristopov poučevanja in učenja, pripravo kvalitetnih učnih 
gradiv in pripomočkov, kvalitetno izvajanje dvojezičnega poučevanja in pripravo dvojezičnega učnega gradiva. 
Sodelovali smo pri pripravi Izvedbenih navodil za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim 
izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo, ki so bila sprejeta leta 2013. V okviru priprav Izvedbenih 
navodil je Zavod Republike Slovenije za šolstvo izvedel več hospitacij. Prav tako nas je obiskala tudi svetovalka 
Ministrstva za šolstvo in šport za področje posebnih potreb in si ogledala, kako poteka pouk na naši šoli. V okviru 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so nastajala učna gradiva za nižji izobrazbeni standard. Strokovna delavka 
naše šole je prevedla prvi učbenik za dvojezično osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom.  
Nadaljevali smo s postopnim uvajanjem devetletke. Sledila je prenova programov v posebnem programu vzgoje 
in izobraževanja. Veliko aktivnosti je bilo postorjenih na področju vzgojnega delovanja šole. Rezultat tega je bil 
Vzgojni načrt, ki je bil sprejet leta 2008.  
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Poseben poudarek smo dajali kvalitetnemu izvajanju mobilne specialno-pedagoške službe ter v skladu s 
predvidenimi sistemskimi spremembami na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami uvajali 
različne oblike sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in s starši v obliki predavanj, izposoje učnih 
pripomočkov ter svetovalnih storitev. Svoje izkušnje smo predstavljali na različnih posvetih in konferencah. Na 
nivoju pomurske regije smo se ravnatelji osnovnih šol s prilagojenim programom in podružnic združevali v aktiv, 
katerega namen je tudi bil izmenjava izkušenj in pogledov na vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
v prihodnosti. Prav tako smo tesno sodelovali z ravnatelji večinskih osnovnih šol in vrtca, ki smo jih seznanjali z 
novostmi, prisluhnili njihovim potrebam in pričakovanjem.  
 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), pri pripravi katere smo sodelovali s svojimi 
predlogi, daje sistemske rešitve na področju vzgoje in izobraževanja. Vse več otrok s posebnimi potrebami se šola 
v večinskih osnovnih šolah. Inkluzivno izobraževanje zahteva prilagoditev organiziranosti osnovnih šol s 
prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Le-
ti naj bi se preoblikovali v strokovne centre. Močna povezanost različnih strok in medsebojno usklajeno delovanje 
imata pomembno vlogo pri celostni podpori otrokovega razvoja.  
Delo ravnateljice me je navduševalo, saj sem si želela novih izzivov. Z odgovornostjo sem ga opravljala in se 
zavedala, da lahko le z razumevanjem sodelavcev, podporo staršev in srčnostjo naših učencev strokovno rastemo 
in smo uspešni. 
Hvaležna sem jim za vse, za vso pomoč in podporo, za vsako vzpodbudo. Veliko so mi dali in me prepričali, da 
skupaj opravljamo čudovito poslanstvo.  

 
Spomenka Juretič  

 
 

Z LEPIMI SPOMINI NA ČAS, PREŽIVET NA DOŠ II LENDAVA 

 
Spomini so nekaj, kar bogati našo življenjsko pot. Tudi moji spomini na čas, ki sem ga preživela na DOŠ II Lendava, 
so polni lepih dogodkov, neponovljivih trenutkov, spominov na učence in njihove starše, sodelavce, predstavnike 
ustanovitelja, soustanovitelja, člane številnih društev in organizacij, s katerimi smo sodelovali. Vsak sodelujoči in 
vključen v našo zgodbo jo je izpopolnjeval, odpiral drugačne poglede, prinašal svoje ideje, s pomočjo katerih smo 
bili še boljši, saj smo verjeli, da s sodelovanjem in povezovanjem zmoremo. 
Vsa naša sodelovanja z zunanjimi sodelavci so bila načrtovana, osmišljena in so dodala vzgojno-izobraževalnemu 
procesu svoj pečat, dodatna in neprecenljiva znanja, ki lahko prihajajo samo iz izkušenj.  
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V dveh letih, ko sem opravljala vlogo v. d. ravnateljice, smo dokazali, da zmoremo marsikaj. Delovali smo v pozitivni 
šolski klimi, v medsebojnem spoštovanju in sprejemanju. Znali smo si priskočiti na pomoč in smo le-tako bili kos 
tudi preselitvi na novo lokacijo, marsikaterim strokovnim nalogam, ki so bile pred nas postavljene kot velik izziv 
(implementacija Izvedbenih navodil). Preselitev na novo lokacijo, Ulico heroja Mohorja, je bila velik projekt, 
katerega smo uspešno izvedli ob sodelovanju z vsemi deležniki. Tudi zaposleni smo dokazali, da znamo vsi poprijeti 
za krpe, opravljati naloge »selitvenega servisa«, kar nas je še bolj povezalo in dalo energije za vstop v novo šolsko 
leto v novih šolskih prostorih. Žal smo se soočali tudi z manj prijetnimi stvarmi. Ena izmed takih je bila sprememba 
pri usmerjanju otrok na našo šolo. Po uradnih navodilih se k nam več niso smeli usmerjati otroci iz enojezičnega 
območja, čeprav so prihajali iz UE Lendava. Podporo v teh težkih trenutkih sta nam namenila takratna župan 
Občine Lendava, g. Anton Balažek, in predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, g. Ferenc 
Horváth, za kar se jima tudi sedaj najlepše zahvaljujem, a žal želenih sprememb nismo uspeli doseči.  

S preselitvijo na novo lokacijo se je razširila dejavnost naše šolske kuhinje. Tako smo med drugim z malico 
oskrbovali tudi dijake Dvojezične srednje šole Lendava. Z omenjeno srednjo šolo pa nas je povezovalo še koriščenje 
njihove telovadnice, za kar smo jim hvaležni. 

Da so bile za naše učence ob prihodu v šolo in odhodu iz šole poti varne, smo pridobili novo vozilo, saj je bilo 
prejšnje dotrajano in več kot potrebno zamenjave. 

Skozi učno-vzgojni proces so nas vodili strokovnost, odgovornost, srčnost, iskanje najboljšega v naših učencih. Bili 
smo odprti za novosti. Tako smo imeli priložnost v naš pouk vključiti terapijo s psom, kar je marsikateremu našemu 
učencu pomagalo pri premagovanju težav. Uspešno smo izvajali projekt Popestrimo šolo, ki je še dodatno obogatil 
naše vsebine. Kljub svoji majhnosti smo bili prepoznavni v okolju in vedno znova smo dokazovali, kaj vse zmoremo 
in zmorete še danes.  

Uspešno še naprej.  
Valerija Horvat 
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JUBILEJU NAPROTI – 50 LET DOŠ II LENDAVA 
A JUBILEUM ELÉ – A 2. SZ. LENDVAI KÁI 50 ÉVE 
 
Álmokkal, célokkal, küldetéssel születtünk erre a világra.   

 
A majdnem két évtizedes szakmai utamat a nevelő-oktató munkának, a sajátos nevelési igényű gyermekek és 

fiatalok oktatásának, felzárkóztatásának és boldogulásának szenteltem, s munkám során mindvégig a kétnyelvű 

oktatás küldetésének következetes megvalósítására törekedtem. 

V tem času sem soustvarjala tudi zgodbo Dvojezične osnovne šole II Lendava – 2. Sz. Kétnyelvű Általános Iskola, ki 

mi je ponujala včasih bolj, včasih manj prijazen obraz zgodovine. Vseskozi je zame predstavljala razpotja med 

obstojem in obstajanjem šole za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami na dvojezičnem območju Republike 

Slovenije.  

Vélem, hogy az iskola önnön kicsinységében és egyediségében, továbbá a tisztelettudó magatartást és emberséget 

sugárzó mivoltában kiérdemelte és igazolta létjogosultságát.  

Igazgatóságom idején egyetlen célt követtem: ésszerű megoldások következtében lépést tartani a korral, haladni 

előre, abban a reményben, hogy a dolgok jóra változnak. 

Velik poudarek sem dala ohranjanju in dvigu kvalitete dvojezične vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi 

potrebami, pri čemer je bil kazalnik uspeha opolnomočenje strokovnega kadra z inovativnimi, posameznemu 

učencu prilagojenimi metodami poučevanja. Uspešno smo se prijavljali na različne mednarodne in domače 

strokovne projekte, v okviru katerih smo bili pogumni, podjetni in samooskrbni, soustvarjali strokovne centre, 

pripravljali strokovna predavanja za širšo javnost ter sodelovali s pobratenimi šolami iz Hrvaške in Madžarske. 

Posluževali smo se izmenjave izkušenj z dvojezičnim šolstvom na Primorskem, medgeneracijsko sodelovali z 

lokalnimi društvi, s predstavniki različnih podjetij, organizacij, institucij in zavodov ter s prostovoljci. 

Munkám során azon tartalmakat emelném ki elsősorban, amelyek tanulóinkat az »életre való tanulásra« és 

egészségük megőrzésére ösztönözték, a tantestületet pedig további együttműködésre és szakmai növekedésre 

buzdította. 

A közös célt követve, nyitottságunkkal a szűkebb és a tágabb térség felé, élvezve az egymásközti segélyt és 

támaszt, az iskola szaktestületével, a kedves szülőkkel és a partnerintézményekkel karöltve, öröm volt az iskola 

élén állni, szemmel kísérni tanulóink sikerét, a mindig megható és szívet melengető műsorok után élvezni a szünni 

nem akaró tapszáport. Őszintén örültünk a sport és képzőművészet terén elért eredményeknek is.  
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Precejšnjo finančno in materialno podporo nam je nudilo vodstvo takratnega ustanovitelja in soustanovitelja 

zavoda, s pomočjo katerih smo posodobili učno okolje, in sicer z nabavo sodobne IKT-opreme za inovativni pristop 

k poučevanju v luči sodobne pedagogike, prilagojenega in inovativnega šolskega pohištva ter mnogoterih učil. 

Šolsko dvorišče smo opremili s prilagojenimi igrali in postavili učilnico na prostem, ob kateri stoji zunanja peč, pri 

gradnji le-te so sodelovali tudi učenci. Zelo se je posodobila naša šolska knjižnica, ki je našim učencem približala 

znanje in odnos do knjige.  

Igazgatónőként jómagam is többször igényeltem mások segítségét, és őszintén örültem a sokoldalú 

együttműködésnek, melyben többnyire a kétnyelvű tanintézmények igazgatónői voltak partnerek. E 

kapcsolatokból idővel őszinte barátságok szövődtek, melyek hiszem, egészen napjainkig elkísérnek, és 

kölcsönösen gazdagítanak bennünket. 

Zgodba vsakega, tudi moja zgodba, predvsem iz obdobja ravnateljevanja med leti 2015 in 2019, je sooblikovala 

obstoj šole. V času ravnateljevanja sem se veliko naučila, predvsem biti odgovorna in znati biti sama. S časom 

ugotoviš, da je tvoje poslanstvo v zavodu zaključeno in zadovoljen zapuščaš svoje delo v upanju, da ga bodo tvoji 

zanamci nadaljevali s prav tako zagnanostjo in spisali nadaljnjo pot šole.  

Az ember valódi erényei az idő távlatában tükröződnek igazán. 

Časovni odmik pokaže pravo vrednost posameznika.  

Mindenkinek a 2. Sz. Lendvai KÁI jövőjének további sikeres kreálását kívánom, hiszen a sajátos nevelési igényű 

gyermekek és fiatalok ezt megérdemlik!  

Vsem želim uspešno nadaljnje krojenje zgodbe DOŠ II Lendava, ker si otroci in mladostniki s posebnimi potrebami 

to zaslužijo!  

Livia Horvath, 
prof. def. – logoped/ 

logopédus 
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PREHOJENA POT ZAVZETOSTI IN SODELOVANJA 

Začelo se je šolsko leto 1969/70, ko sem prestopila prag Osnovne šole Jože Kramar – Juš v Lendavi. Pod okriljem 
osnovne šole sta že delovala dva oddelka s prilagojenim programom. Zame velik izziv in velika pričakovanja. 
Zaposleni na šoli so me lepo sprejeli medse. Bila sem zelo motivirana ter prevzeta od želje pomagati otrokom s 
posebnimi potrebami, da bodo zadovoljni, uspešni in srečni tako oni kot tudi njihovi starši. Vsaka učna ura je 
zahtevala ogromno priprav, saj takrat še ni bilo na voljo delovnih zvezkov, beril ali učnih pripomočkov. Vzgojno-
izobraževalno delo se je izvajalo v specifičnih pogojih dvojezičnosti, kar je delo dodatno oteževalo. S pomočjo 
učitelja madžarščine in likovnega pouka sem začela zbirati in oblikovati učne liste za berilo in delovne zvezke.  

Potrebovali smo tudi učila in učne pripomočke, še posebej za matematiko. Skupaj z mizarjem smo v mizarski 
delavnici izdelali učilo za drugi razred, ki je bilo razstavljeno na razstavi učil v Ljubljani. To je bilo za mizarja in zame 
veliko priznanje. Sodelovala sem pri nastajanju slovensko-romskega slovarja, ki ga je izdal Zavod za šolstvo kot 
pripomoček za delo z romskimi otroki. Nekaj let sem bila članica Komisije za razvrščanje na Centru za socialno delo 
občine Lendava. 
Zelo veliko presenečenje zame je bilo priznanje Skupščine občinske izobraževalne skupnosti Lendava, ki sem ga 
prejela za uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja leta 1989.  
Kot predsednica Društva za pomoč duševno prizadetim sem čutila veliko potrebo po ustanovitvi delavnic pod 
posebnimi pogoji v občini. Skupaj s člani društva smo se lotili zahtevnega projekta. Treba je bilo najti primerno 
lokacijo, financiranje programa dela in primeren kader. S široko podporo občine Lendava in takratne Občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, ki sta imeli neverjeten posluh za osebe z motnjami v razvoju, nam je uspelo. Vsi smo 
se zavedali, da delo bogati človeka ter posameznike vrača v družbo zdravih, iz katere so bili izločeni zaradi 
drugačnosti. 
Kot ravnateljici mi je bilo v veliko veselje in zadovoljstvo, da smo bili tesno povezani med seboj šola, delavnice in 
Društvo za pomoč duševno prizadetim. Vodila nas je velika želja narediti vse za boljši jutri otrok in odraslih oseb, 
ki so drugačni, prav tako njihovih staršev. 
      

         Pavla Leiner, 
       specialna pedagoginja 
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MOJ POKLIC JE BILO MOJE POSLANSTVO 

Sedaj, ko sem upokojenka in imam veliko časa za premišljevanje, se velikokrat spomnim na šolske dni, na živahnost 

otrok po šolskih hodnikih, na kričanje in petje, smeh in jok in mnogokrat se mi utrne misel ter porodi vprašanje: 

»Zakaj sem si izbrala ravno poklic defektologinje?« In vedno znova pridem do zaključka, da mi je to namenila usoda 

najbrž že ob rojstvu. Verjetno ima vsak človek neke zametke za določeno poslanstvo, dane že ob rojstvu, vendar 

jih le redkokdo prepozna in razvija do te mere, da mu poklic ne postane zgolj opravljanje dela za golo preživetje, 

pač pa poslanstvo. 

Že kot predšolska deklica sem se veliko igrala s sosedovimi otroki: fuč in skrivalnice ali pa smo izdelovali punčke iz 

cunj. Imela sem srečo, da je bila moja teta šivilja in nam je priskrbela veliko odpadnega materiala za izdelavo igrač. 

Najbolj veseli smo bili jeseni, ko smo iz koruznih laskov spletali kitke.  

Končala sem osnovno šolo in mama mi je svetovala, da bi bilo dobro, če bi bila vzgojiteljica. Verjetno ravno zaradi 

tega, ker je opazila, kako dobro znam organizirati delo, razna opravila spremeniti v igro ter motivirati otroke. Vsi 

otroci so mi vedno radi pomagali, saj je bilo na kmetiji veliko dela. Že takrat sem sprejela odločitev in se veselila, 

kako bom z malčki pela in gradila gradove v peskovniku.  

Tekom šolanja sem pridobila mnogo znanja, videla mnogo individualnih sposobnosti različnih otrok, kar me je 

zaskrbelo. Raziskovala in spraševala sem učitelje. Zakaj vsi otroci ne zmorejo enako opraviti določenih aktivnosti? 

Kako daleč se bodo razvile njihove umske in fizične sposobnosti? Kateri so vzroki za njihove primanjkljaje? Kaj in 

kam z njimi, ko staršev ne bo več? Vprašanj je bilo še in še. Ob neki priliki mi je pokojna Cilka Žerdin dejala, naj se 

odločim za študij defektologije, s pomočjo katerega bom lažje poiskala odgovore. In tako se je tudi zgodilo, končala 

sem študij in se znašla med otroki na Posebni šoli. 

Cilji, ki sem si jih zastavila na začetku, kako jih naučiti brati, pisati, peti, plesati, uprizoriti igrico, so se mi mnogokrat 

podirali. Začetnemu veselju je kmalu sledilo razočaranje.  

Spomnim se primera, ko sem v prvem razredu pridobivala glas in črko M. Med učno uro sta  dva od sedmih učencev 

zaspala. Zakaj? Po letih izkušenj sem spoznala, da sem od njih preveč pričakovala. Danes vem, da od oseb z 

motnjami v duševnem razvoju ne smemo in ne moremo pričakovati tistega, česar v življenju nikoli ne bodo zmogli. 

Mi strokovnjaki jim lahko z različnimi metodami le pomagamo razvijati njihove umske in telesne sposobnosti glede 

na posameznikovo individualnost. 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju moramo razvijati tisto, kar zmorejo in znajo, ne tisto, kar je zapisano v 

učnem načrtu. Predvsem pa sprejmimo vsakega takšnega, kot je in ga imejmo radi. Osebe s primanjkljaji to še 

posebej čutijo in nam svoje zadovoljstvo pokažejo z gesto, mimiko ali drugače.  
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Seveda pa znajo biti tudi nagajivi in navihani. 

Bilo je pred 20 leti, ko smo na projektu »BREZ POTU NI MEDU« med 12 osnovnimi šolami dobili prvo nagrado, ki 

smo jo morali sami prevzeti na Kmetijski šoli v Rakičanu. Peljala sem učenca Elvisa in tri druge učenke, Romkinje. 

Po prevzemu nagrade so učenke pobegnile v Mursko Soboto. Moji strahovi, da se bodo izgubile, kaj bom rekla 

staršem, kaj bom rekla na šoli, kaj si bodo mislili o meni, so bili neizmerljivi. S pomočjo policije se je začela iskalna 

akcija in učenke so našli v enem izmed lokalov. Na poti domov sem jim povedala, kako sem bila v skrbeh, učenka 

Miša pa je le dejala: »Učiteljica, ka de vas straj, ve pa se jaz bole znajden v Soboti kak vij!«  

Običajno smo učiteljice za dan žena dobile v dar kakšen nageljček ali drugo cvetico in zelo dobro se spomnim 

prigode 8. marca 1978. Romček Boro je pri cvetličarki ukradel trobentico in mi jo prinesel v zahvalo za dan žena. 

Kakšna bridko-sladka žalost! 

Povezava šole z društvom Sožitje – društvom za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju je na moji poklicni 

poti kakor tudi v mojem osebnem življenju imela posebno mesto. Skupaj z varovanci, s starši, strokovnjaki, šolami, 

z lokalno skupnostjo, Zvezo društev ter društvi s Hrvaške in z Madžarske smo organizirali vikend seminarje, vesele 

igre in razna druga družabna srečanja. Nepozaben je bil tabor »Učenje za življenje«.  

Morda je prav ta trenutek primeren, da izrečem zahvalo takratnemu vodstvu šole za vso podporo in razumevanje, 

prav tako tudi vsem učiteljem, ki so v projektih sodelovali. 

Danes me ni sram priznati, da sem nekoč potočila solzo na Zvezi Sožitje, ker v prvi fazi nakupa kombijev niso ugodili 

moji prošnji. Kljub temu, da mi je bilo težko, sem vztrajala in kombi smo dobili ob drugi dobavi. Veselje učencev je 

bilo nepopisno, hkrati pa hvaležnost, da so se lahko v šolo in domov peljali s kombijem. Danes pozabljamo, da 

marsikatera ugodnost nekoč ni bila samoumevna. 

V 37 letih mojega službovanja je bilo mnogo lepih, nepozabnih, a tudi grenkih in žalostnih trenutkov. Le-ti z leti 

izzvenijo. Raje se spominjam lepega in dobrega. Ko nekaj delaš za skupno javno dobro, ne moreš sam. Potrebnih 

je več ljudi, ki imajo voljo, razumevanje, ljubezen in željo pomagati ljudem.  

Dragi moji sodelavci, hvala vam za sodelovanje, skupaj smo naredili mnogo; predvsem pa hvala za poslanstvo, ki 

ga opravljate. En vaš nasmeh, ki ga poklonite osebi z motnjo v duševnem razvoju, pomeni več kot tisoč zlatih 

prstanov. S tem, ko se razdajamo za druge, se polnimo s pozitivno energijo – in tega se ne da kupiti. 

učiteljica Slava 
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SVOJO SLUŽBO SEM IMELA RADA 

Na Dvojezični osnovni šoli II Lendava sem se zaposlila avgusta 1990 in kot kuharica opravljala svoje delo vse do 

upokojitve. Kuhala sem za učence in varovance Varstveno-delovnega centra, ki je bil takrat enota naše šole, pa 

tudi za zaposlene. Delo v kuhinji me je veselilo. Vedno sem se trudila, da sem skuhala okusno hrano. Otroci so radi 

zahajali v jedilnico, saj sem zmeraj poskrbela, da noben ni ostal lačen. Kot večina otrok, so imeli tudi naši najraje 

čufte in pohano meso, medtem ko jim enolončnice niso preveč dišale. Zelo radi so se posladkali s pecivom.  

Svojo službo sem imela zelo rada, celo najraje izmed vseh služb. Kolektiv je bil dober, veliko smo se družili. Zato 

sem dan za dnem res z veseljem prihajala v službo. Rada obujam prijetne spomine na leta mojega službovanja na 

DOŠ II v Lendavi. Iskrene čestitke kolektivu ob jubileju.  

Mateja Lebar 

 
 

LEPI SPOMINI! 

Pred veliko nočjo, 30. 3. 2021, me je presenetil telefonski klic gospe Spomenke Juretič. Po kratkem klepetu mi je 

povedala, da praznujemo 50-letnico ustanovitve naše šole v Lendavi. 

Deset let sem že v pokoju in marsikaj se je v tem času spremenilo. Največja pridobitev šole je bila zagotovo 

preselitev v prostore vrtca na Ulico heroja Mohorja, vsaj meni se tako zdi. Jaz tega žal več nisem doživela. 

Vsi spomini so naenkrat privreli na dan. Kje naj začnem, o čem naj pišem? Toliko vsega je, da bi lahko napisala celo 

zgodbo. 

Leta 1973 sem se zaposlila kot absolventka specialne pedagogike, stara komaj 21 let. Bila sem brez delovnih 

izkušenj, le z nekaj nastopi na posebni šoli v Ljubljani. Na srečo sem imela zelo dobro mentorico, Pavlo Leiner. Tisto 

leto sta bila na šoli dva oddelka prvega razreda. Pavla je učila dopoldan, jaz popoldan. Delo je nekako steklo. Istega 

leta sem se poročila, leta 1974 sem rodila Matejo. Po porodniškem dopustu sem se spet vrnila v prvi razred. Vsako 

leto mojega službovanja smo imeli kar nekaj seminarjev, izobraževanj v Sloveniji in na Madžarskem. Sodelovali 

smo tudi s kolegi na Hrvaškem. Leta 1977 sem diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Tega sem bila zelo 

vesela, saj mi je bilo ob pripravah na pouk in skrbi za družino zelo težko. 1979 sem rodila še Majo in bila na malce 

daljšem porodniškem dopustu.  

V času mojega dela na šoli se je zamenjalo kar nekaj ravnateljev. V času ravnateljevanja gospe Angele Ščap se je v 

Sloveniji na osnovnih šolah začelo uvajati delo specialnih pedagogov za pomoč učencem z učnimi težavami. 
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Sprememba in nov izziv dela z učenci sta me tako prevzela, da sem se kar sama javila za to delo. Sledilo je nekaj 

izobraževanj v Ljubljani, nakar sem začela na DOŠ I v Lendavi, spet v prvem razredu. Delala sem s skupino Romov, 

kar v razredu. Bili sva dve učiteljici. Z delom z Romi sem že imela izkušnje, saj jih je bilo pri nas na šoli v vsakem 

razredu nekaj. Učencev za individualno obravnavo je bilo vsako leto več, in sicer v različnih razredih na razredni 

stopnji ter na različnih lokacijah: Dolina, Čentiba, Gaberje. Nekaj let za tem sem delala še na OŠ Miška Kranjca 

Velika Polana in nato še na DOŠ Genterovci. Za dve učni uri sem se vozila na eno šolo, za tri ure na drugo šolo ter 

dopolnjevala svoj urnik na DOŠ II v OVI II. Posebej lepe spomine imam na učence z zmerno in težjo motnjo v 

duševnem razvoju, s katerimi sem delala skupaj z razredničarko Majdo Maučec. Nekajkrat sem bila z njimi tudi v 

šoli v naravi na Pohorju, Debelem rtiču in v Radencih ob Kolpi, kjer smo se zmeraj počutili kot ena družina. 

15 let sem sodelovala v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v občini Lendava. Nekaj let sem bila 

tudi predsednica komisije. Takrat smo delali v ZD Lendava, seje komisije pa so potekale na Zavodu za šolstvo v 

Murski Soboti.  

Aktivna sem bila tudi v društvu Sožitje, ki vključuje odrasle osebe s posebnimi potrebami. Druženja so bila ob 

različnih priložnostih in praznovanjih. Posebej zanimivi in poučni so bili vikend seminarji za starše in njihove otroke 

oziroma družinske člane. 

Sedaj sem že 11. leto v pokoju. Leta 2018 smo prodali hišo v Lendavi in z možem sva se preselila v Koper. Živiva v 

stanovanju z lepim pogledom na morje. 

Ivanka Strbad 
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KAJ ŽENE ČLOVEKA, KO IZ ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA ODHAJA V NOVO, NEZNANO? 
MOGOČE IZZIVI IN MLADOST? 

To se je zgodilo tudi meni. Pisalo se je leto 1984, ko sem se odločila, da se prijavim na razpis, ki ga je objavila OŠ 

Jože Kramar – Juš Lendava. Sprejeta sem bila na delovno mesto tajnice. Zdaj vem, da v življenju nikoli nisem 

sprejela boljše odločitve. 

Vstopila sem v okolje, ki mi je pokazalo, kaj pomeni dajati in sprejemati dobre, srčne stvari. Spoznala sem odprtost 

in prijaznost zaposlenih, še bolj pa hvaležnost in ljubezen otrok s posebnimi potrebami. 

Delo, ki sem ga opravljala, mi je bilo v veselje, vendar z leti vedno težje in zahtevnejše. Tudi tehnologija in nenehno 

izpopolnjevanje znanja me je precej utrudilo. Po 23 letih dela tajnice, pozneje poslovne sekretarke in računovodje, 

se mi je ponudila nova priložnost. Prijavila sem se na novo delovno mesto varuhinje v oddelku delovnega 

usposabljanja. 

S strahom in zadržanim dihom sem stopila v oddelek, kjer so me pozdravili prijazna učiteljica in šest parov 

radovednih oči. Poznali so me vsi, niso pa vedeli, kaj bom pri njih počela. Porajalo se mi je milijon vprašanj. Bom 

zmogla, bom vedela kaj in kako delati, me bodo učenci vzljubili, bom učiteljici v pomoč? Danes, ko se oziram nazaj 

na devetletno delo v oddelku, vem, da sem tu našla pomen in zadovoljstvo v delu. Z učenci sem stkala pravo 

prijateljstvo, spoštovanje, razumevanje, predvsem pa jim vlivala pogum. Jaz sem pomagala njim, oni pa meni, saj 

sem ob njih spoznala »čim več daš, več dobiš«. Naučili so me potrpežljivosti, strpnosti, kar mi je v zasebnem 

življenju prišlo zelo prav.  

Še vedno jih pogrešam, srečna in vesela sem, ko jih srečam, se objamemo in si izrečemo nekaj lepih besed. 

Zdaj sem že upokojenka in prepričana, da bi, če bi morala izbirati, kaj bi rada v življenju delala, spet izbrala delo z 

učenci, saj te oni največ naučijo. 

Spoštovani kolektiv Dvojezične osnovne šole II Lendava! 

Ob praznovanju 50-letnice šole vam čestitam. Ponosna sem na slehernega zaposlenega, ker vsi skupaj pripomorete 

k temu, da se otroci s posebnimi potrebami počutijo varni, pomembni in del te družbe, ki zna biti včasih tudi kruta. 

Srečna, vesela in ponosna sem, da sem 33 let bila tudi jaz del te čudovite zgodbe. Z globokim spoštovanjem!  

Gabrijela Orban 
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MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA 

V Sloveniji je v letu 1992 začel nastajati načrt in program mobilne specialno-pedagoške službe. Svojo pot na tem 

področju dela sem začela v šolskem letu 1994/1995 v osnovni šoli Turnišče. Prvi pripravljalni sestanek za 

opravljanje tega dela smo imeli 16. junija 1994 v Slovenski Bistrici. V naslednjih letih sem opravila dodatna 

izobraževanja v Svetovalnem centru v Ljubljani in Mariboru. Mobilne socialne pedagoginje smo se redno sestajale 

v aktivu SV Slovenije. Za to možnost in pomoč sem še danes zelo hvaležna.  

V začetku smo predvsem sestavljale program dela z otrokom in se dogovarjale o vodenju dokumentacije o delu in 

učencu.  

V letih, ki so sledila, se je osnovna šola pripravljala na devetletko, opisno ocenjevanje in nacionalno preverjanje 

znanja. Z vsemi učitelji v OŠ in vzgojiteljicami v vrtcu sem dobro sodelovala, kajti to je bilo pomembno: 

- pri prepoznavanju otrokovih posebnih potreb, 
- pri izdelavi ocene otrokovega delovanja in njegovih težav, 
- pri načrtovanju dela, 
- pri izdelavi individualiziranih programov dela, 
- pri njihovem izvajanju, 
- pri ovrednotenju otrokovega napredka in uresničevanju načrtovanega programa in 
- pri odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči. 

 

Spreminjale so se oblike dela: individualno delo izven razreda, skupinsko delo in delo v razredu. Pri tem delu in 

izdelavi didaktičnih sredstev je bilo potrebne veliko vztrajnosti, izvirnosti in ustvarjalnosti.  

Starši so z veliko naklonjenostjo sprejeli to dodatno pomoč in prilagoditve pri šolskem delu njihovemu otroku 

oziroma učencu. Prihajali so na pogovore in bili včasih prisotni tudi pri individualni učni uri. Vključevala sem se tudi 

v strokovne time, kjer je bil učenec še dodatno obravnavan: v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike 

Slovenije – Soča, pediatrični kliniki ali v svetovalni službi zunaj šole.  

Najbolj boleče za starše je bilo, če je moral biti učenec preusmerjen v drug program in drugo šolo. Vodilo mojega 

dela je bilo, da je to program za vse tiste, ki ob pomoči in prilagoditvah zmorejo program, v katerega so vključeni.  
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Na ta čas me veže veliko lepih spominov. Spominjam se učenke, ki je imela težave z branjem. Pri eni izmed ur si je 
pripravljala stvari iz šolske torbe. Iz njene torbe je padla Marijina podobica. Pobrala jo je in rekla: »Sem jo dala v 
torbo, da mi bo Marija pomagala, da bom čimprej znala čitati.«  

 
Sonce ne dela razlik. 

Vsakdo mu je simpatičen. 
Kjer sije sonce srca, 

je vsak človek vreden truda. 
Marija Denša 

 

 

OTROKE SEM VZLJUBIL  

Na šoli sem preživel 21 let. Prvo leto sem začel delati kot varnostnik in to delo opravljal eno leto. Nato sem do 

upokojitve polnih 20 let vozil učence in nekaj časa tudi varovance Varstveno-delovnega centra. Bilo je lepo, vendar 

odgovorno delo. V začetku mi je bilo težko. Potreboval sem nekaj časa, da sem se navadil na učence, ki so drugačni. 

Starši so imeli svoje zahteve in pričakovanja, vendar smo se zelo hitro navadili drug na drugega. Tako učenci kot 

starši so me imeli radi in me spoštovali, prav tako jaz njih. Delo mi je sčasoma postalo tako všeč, da sem vsake 

počitnice komaj čakal, da se začne novo šolsko leto. Otroci so mi radi pripovedovali o tem, kako so preživeli dan, 

kaj se je zgodilo, in skupaj smo zapeli kakšno pesmico. Užival sem. Ko se srečamo, me že od daleč pozdravljajo. 

Spomnijo se name, me pokličejo po telefonu in tudi obiščejo na domu. 

S sodelavci sem se zelo dobro razumel. Poleg dela smo se veliko družili. Spomini na službo so res enkratni. Ob 

jubileju iskrene čestitke in pozdrav vsem učencem in zaposlenim. Želim, da šola ostane v tako dobri kondiciji še 

naslednjih petdeset let.    

Štefan Žalek 
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MOJE DELO …   

»Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in si bom zapomnil, vključi me v delo, da bom znal. «  
 
Spomini na prva leta službovanja me vežejo na veliko staro zgradbo Dvojezične osnovne šole Jože Kramar – Juš v 
središču mesta Lendava. V novo službo sem stopila z željo, da bom uresničevala svoje znanje, ideje, predvsem pa 
ljubezen do dela. Že v otroštvu sem si želela postati učiteljica. Začetna pot ni bila lahka. 
 
Moje vodilo pri delu z učenci s posebnimi potrebami je bilo učencem vsebine podajati na nazoren način, jim 
pojasniti, pokazati in nuditi možnost, da ob primernem didaktičnem pripomočku bolje razumejo. Pri memoriranju 
pesmi sem uporabljala barvne opore za učenje le-teh, jih motivirala in navdihovala. 
 
Pri svojem raznolikem delu sem se poleg poučevanja ostalih predmetov posvečala tudi metodiki glasbene vzgoje. 
Bila sem vodja instrumentalne Orffove skupine, pevskega zbora in folklore. S pomočjo barvnega zapisa not so 
učenci usvajali pesmi, predvsem pa samostojno igranje na glasbila. Svoje znanje so uspešno predstavili na 16 
državnih glasbenih revijah Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, na kulturnem festivalu Százszorsszép v Zanki na 
Madžarskem, na šestih republiških srečanjih Orffovih skupin v Črni na Koroškem, na prireditvi Festival talentov v 
Črenšovcih ter ob dnevu odprtih vrat v Čakovcu. S pevskim zborom smo sodelovali ob 50. obletnici dvojezičnega 
šolstva s pesmijo Pustite mi, da sem drugačen. Z mešano folklorno skupino smo uspešno sodelovali na območnem 
in medobmočnem srečanju otroških folklornih skupin ter na 40. obletnici Zveze Sožitja v Ljubljani. Posebno 
doživetje z učenci je bila plesna koreografija Oljke – Bachovi cvetovi, kjer so izvajali ples cvetov.   
 
Skozi vrsto let sem spoznavala, koliko so nas glasba, petje in ples skozi ves čas družili, povezovali, bogatili in 
spreminjali. V glasbi sem z učenci uživala, se veselila njihovih uspehov, čeprav vedno ni bilo lahko. Velikokrat jim 
je treba znati prisluhniti, saj ima glasba tudi velik vzgojni pomen. 
 
Delo mobilne učiteljice za dodatno strokovno pomoč na OŠ Kobilje in DOŠ Dobrovnik ter dve leti na DOŠ I Lendava 
mi je veliko pomenilo, še posebej dobro sodelovanje z učenci s primanjkljaji na področju učenja, kjer je kljub 
počasnemu napredku in majhnim korakom treba razvijati občutek varnosti, sprejetosti in zaupanja ter jim na 
ustrezen način pomagati ustvarjati pogoje za uspešno delo. Ob ustrezni obravnavi učenec napreduje na socialnem 
in emocionalnem področju ter povečuje občutek ugodja v šoli. Skupaj s starši, učitelji in socialno delavko smo stkali 
nepozaben mozaik z medsebojnim obveščanjem, konstruktivnim sodelovanjem ter skupnim vrednotenjem 
uspeha. 
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Z veseljem sem se na področju nudenja dodatne strokovne pomoči udeležila izobraževanj, ki so prispevala k moji 
strokovni rasti, ter izmenjavi primerov dobre prakse na strokovnih srečanjih aktiva mobilne specialno-pedagoške 
službe na DOŠ II. 
Minili sta dve leti, odkar sem se upokojila, a imam občutek, kot da sem še včeraj bila vaša sodelavka. Svoje 

poslanstvo sem opravljala z veseljem in se skupaj z vami veselila napredkov. Cenim vaše delo, vašo potrpežljivost, 

skrb in ljubezen do naših otrok. 

Polnih 40 let sem opravljala plemenito poslanstvo z učenci s posebnimi potrebami, kar je pustilo spomin globoko 

v mojem srcu. Delo upokojenke nadaljujem v Varstveno-delovnem centru v projektu Lahko branje in še vedno z 

našimi uporabniki aktivno sodelujem v društvu Sožitje. 

 
Lea Horvatič,  

specialna pedagoginja 
 
 

SPOMINI OB OBLETNICI 

Po končanem študiju na Pedagoški akademiji, smer specialna pedagogika, v Ljubljani sem se 1. septembra 1980 
zaposlila na takratni OŠ Jože Kramar – Juš.  
V šolskem letu 1980/81 sta bila na šoli dva oddelka 6. razreda, slovenski in dvojezični. Postala sem učiteljica, 
razredničarka dvojezičnega oddelka. Te generacije učencev se zelo dobro spominjam, kakor tudi takratnih 
sodelavk in sodelavcev, ki so me resnično lepo sprejeli. Nikoli ne bom pozabila toplih, prijaznih, spodbudnih besed 
kolegov, ki so me podpirali, mi pomagali, dajali nasvete in me tolažili v prvem letu službovanja. Večkrat se mi je 
namreč zgodilo, da sem prišla v zbornico razočarana, žalostna, tudi s solzami v očeh, ker mi ni uspelo izpeljati učne 
ure tako, kot sem jo načrtovala.  
V šolskem letu 1991/92 je začelo število učencev na naši šoli upadati, zato smo takrat imeli prvi kombinirani 
oddelek 1. in 2. razreda. Poučevanje v tem oddelku je bilo zame velik izziv, saj smo bili ena prvih šol s kombiniranim 
poukom. Tudi v naslednjih letih sem poučevala v kombiniranih oddelkih. Eno leto sem imela celo kombinacijo prvih 
4 razredov s sedmimi učenci. Kljub temu, da nisem imela izkušenj in me je bilo strah, kako bom zmogla, je delo 
dobro steklo. Priprav na pouk je bilo več, saj sem v eni uri obravnavala različne vsebine. V času, ko sem nudila 
razlago enemu razredu, sem morala druge učence zaposliti. Moram priznati, da mi ni bilo težko, saj so bili učenci 
motivirani za delo, pomagali so si in uspeh seveda ni izostal. Vsakega, še tako majhnega uspeha posameznega 
učenca sem bila vedno zelo vesela. V teh letih sem pripravila več učnih nastopov za aktiv učiteljev pomurskih OŠ s 
prilagojenim programom, ki so se prav tako začeli srečevati s kombiniranim poukom. 
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Vsa leta službovanja sem bila učiteljica v oddelkih z nižjim izobrazbenim standardom. Poučevala sem učence od 1. 
do 8. razreda. Opravljala sem tudi delo mobilnega specialnega pedagoga na DOŠ I Lendava, v vrtcu Lendava, na 
DOŠ Genterovci in Dobrovnik ter na OŠ Črenšovci.  
Pouk v prvih letih mojega službovanja je potekal precej drugače kot danes. Učne in didaktične pripomočke smo 
izdelovali sami. Za izdelavo kopij učnih listov smo uporabljali ciklostile. Ko si napravil določeno število izvodov, si 
bil ves moder. Danes pa delo v šolah brez računalnikov ni več mogoče.  
Po štiridesetih letih dela sem se 1. septembra 2020 upokojila. Na novo vlogo, vlogo upokojenke, se navajam počasi, 
saj sem še nekoliko aktivna. Pogodbeno namreč 4 ure na teden opravljam delo mobilne učiteljice. 
Lepih spominov na moje nekdanje učence je veliko. Zelo lepo in prijetno mi je, ko me kateri pozdravi, ogovori, 
morda obudi spomin na kakšen dogodek. Takrat mi zaigra srce in počutim se spet mlada. Zelo lepe spomine na 
leta mojega službovanja zaznamujejo tudi pristni medsebojni odnosi med sodelavci in veliko pozitivne energije.  
Rada sem bila učiteljica. Učitelj, ki je predan svojemu delu, premaga vse ovire in je srečen.  
V štiridesetih letih se je marsikaj spremenilo, a poslanstvo učitelja ostaja enako – vzgoja in izobraževanje mladih. 
Današnjim delavcem šole bi sporočila: »Opravljate enega najlepših poklicev, opravljajte ga odgovorno in z 
veseljem.« 
Ponosna in srečna sem, da sem bila in sem delno še vedno, del kolektiva, zgodbe, ki traja že 50 let. 

          
Metka Kulčar, 

        specialna pedagoginja 
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KO GRE TVOJA POT OD TOD …  
AZ ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN… 

Pogovor z nekdanjimi učenci Osnovne šole s prilagojenim in posebnim programom v Lendavi. 
Spomini na leta šolanja pred petdesetimi leti ... 
Beszélgetés Lendván az iskola alacsonyabb követelményszintű oktatási-nevelési és speciális program egykori 
tanulóival. Iskolaemlékek az elmúlt ötven évre visszatekintve...  
 

1. Kakšna je bila takratna tvoja pot v šolo? Kdo te je pripeljal, si prihajal peš in samostojno? 
Milyen volt az akkori utad az iskolába menet? Ki szállított be, gyalog érkeztél-e és egyedül?  
 

BORUT: V prvi razred sta me spremljala mama in oče. Spomnim se, da je bilo vse staro: stara stavba, kuhinja, lesna 
delavnica, telovadnica. V šolo sem se sam vozil z avtobusom.  
IRENA: Prvič sta me v šolo pripeljala oče in mama, nato sem se sama vozila z avtobusom. 
MAGDALENA: V šolo sem se vozila z avtobusom. Bilo je super.  
ANA: Vsako jutro sem se pripeljala z avtobusom. Mama mi je pokazala, kje moram čakati avtobus in kje moram 
izstopiti. Moja sestra Bojana se je enkrat izgubila, ni vedela, na kateri avtobus za Petišovce mora. Šla sem po njo v 
Lendavo, našla sem jo na postaji, skupaj sva se odpeljali domov.  
LEON: V šolo sem hodil peš po pločniku, saj sem doma v Lendavi. Nič me ni bilo strah.  
HELENA: V šolo in domov sem se vozila z avtobusom.  
JUDITA: V šolo me je vozila mama. Na začetku sem jokala, saj nisem nikogar poznala. Učiteljica Beba me je 
potolažila, na koncu več nisem mogla brez nje. 
 

2. Katere predmete si imel najraje? 
Melyik tantárgyak voltak a kedvenceid? 

 
BORUT: Najraje sem imel telovadbo in seveda nogomet. Ob lepem vremenu smo bili zunaj, ob slabem pa v 
telovadnici. 
IRENA: Rada sem telovadila, še posebej sem rada skakala čez »kozo«. Pri likovnem pouku sem najraje s svinčnikom 
risala hiše, okna, strehe, pa tudi drevesa, hribe in rožice.  
MAGDALENA: Rada sem metala žogo na koš, tekla … Spomnim se, da sem enkrat skočila preko »koze«, koza se je 
prevrnila, jaz pa skupaj z njo. Vsi, tudi učitelj, smo se smejali.  
ANA: Rada sem vezla prtičke, to sta me naučili učiteljici Slava in Majda.  
LEON: Matematiko me je učila Mira, bila je dobra učiteljica, znala je vse razložiti. Najraje sem računal pri tabli.  
HELENA: Veselilo me je šivanje gobelinov, namiznih prtov, sodelovala sem tudi v pevskem zboru in v folklorni 
skupini. Bila sem pohvaljena, da sem lepo plesala in pela. 
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JUDITA: Vse predmete sem imela rada, najraje pa matematiko.  
 

3. Se še posebej spominjaš kakšnega dogodka, bodisi s šolskega izleta, športnega dne, šole v naravi, 
proslave, tekmovanja?  
Esetleg emlékszel-e valamilyen különleges eseményre, például egy sportnapra, iskola a természetben, 
rendezvényre, versenyre? 
 

BORUT: Spomnim se, da smo enkrat fantje pobegnili od pouka telovadbe, pobegnili smo domov. Naslednji dan 
nas je učitelj vprašal, zakaj smo to naredili. Priznali smo, da nismo hoteli telovaditi. Učitelj je ostal brez besed. Na 
proslavah sem bil zastavonoša. Rad sem imel morje in užival sem v Šoli v naravi. Učitelj Jože me je spremljal na 
tekmovanje v plavanju v Maribor. Na športnih igrah sem tekel. 
IRENA: Na šolskem izletu smo malicali kar iz prtljažnika avtobusa. To je bilo zame zelo smešno in zabavno.  
MAGDALENA: Spomnim se, da smo v 2. razredu nastopali s pesmijo Mali pionirčki. Imela sem rdečo rutico, modro 
kapo z zvezdico, plisirano modro krilo, belo bluzo in brezrokavnik.  
ANA: Na izletu mi je bilo najlepše, ko smo obiskali živalski vrt. Prvič sem videla žirafo, slone, opice, medveda … 
Opice so se čohale, to mi je bilo zelo smešno.  
LEON: Zdi se mi, da sem dolgo hodil v šolo. Veliko smo bili v naravi, se sprehajali in se učili. Še posebej sem se 
veselil izletov. Tudi na tekmovanjih smo bili, ko smo zmagali, sem bil vesel. Komaj sem čakal, da pridem domov in 
to povem mami in očetu.  
HELENA: Tudi nagajali smo. Spomnim se, da smo drug drugemu pod vzglavnik dajali žebljičke, a se na srečo ni 
nikomur nič zgodilo.  
JUDITA: Ko sem pozabila športno opremo, mi je učitelj rekel, naj za kazen tečem do stolpa in nazaj. Del poti sem 
pretekla, nato sem se usedla na cesto, malo počakala in se vrnila. 
 

4. Kakšni so spomini na takratne učitelje in sošolce? 
Milyenek az emlékeid az akkori tanárokra és osztálytársakra?  
 

BORUT: Od sošolk se rad spomnim Marike, ker je bila prijazna in rada se je pogovarjala. Učitelji so bili vsi v redu, 
radi so se hecali.  
IRENA: Spomnim se Bebe, Ivanke, naučili sta me računati, pisati, brati ... Spomnim se vseh sošolcev, z Ano in Heleno 
smo danes skupaj v VDC-ju.  
MAGDALENA: Moji sošolci so bili super.  
ANA: Nikoli ne bom pozabila učiteljic Slave, Majde in Ivanke. Naučile so me šivati, telovaditi in lepo mi je bilo, ko 
smo bili zunaj na svežem zraku.  
LEON: Z učiteljico Katico smo se veliko pogovarjali o šoli, vsak dan smo jo obiskali v njenem razredu, saj je 
poučevala gospodinjstvo.  
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HELENA: Spomnim se, da smo se večkrat skrili pod učiteljičino mizo. Učiteljica nas je iskala, in ko smo se začeli 
smejati, je ugotovila, kje smo. Rada sem se družila s sošolci, posebno lepo je bilo, ko smo se skupaj vračali domov.  
JUDITA: Na šolske dni imam lepe spomine, še danes bi se vrnila. Učiteljica Beba me je znala potolažiti, če sem bila 
žalostna, pri učiteljici Katici pa sem rada pekla palačinke. 
 

5. Kam te je vodila pot po končani OŠ? Si danes zadovoljen, da je tako, kot si se odločil? 
Hova vezetett az általános iskola befejezése utáni utad? Elégedett vagy-e az akkori döntéseddel?  

BORUT: Po OŠ sem se vključil v delavnice. Imeli smo veliko dela. Na sveče smo lepili nalepke, sestavljali smo 
kovinska sidra, čistili plastične zamaške … V delavnice hodim še danes, lepo mi je, da se družimo in se poznamo 
med sabo. Tu sem spoznal tudi svojo punco Jožico.  
IRENA: Po končani OŠ sem šla v delavnice, kjer sem že 34 let. Naučila sem se šivati na šivalnem stroju, samostojno 
zašijem gosenico, zajčka, prešito odejico. Tu bom za vedno. Nič mi ne manjka.  
MAGDALENA: Ko sem končala šolo, me je učiteljica Marika vprašala, če bi šla v delavnice. Med počitnicami sem 
se odločila, da se vključim. Na začetku mi je bilo težko, hotela sem samo plesti, drugega dela nisem sprejela. Ko 
sem izvedela, da bom dobila nagrado, če bom lepo delala, sem si premislila. Danes sprejmem vsako delo in se 
trudim, da bi dobila višjo nagrado.  
ANA: Učiteljica Slava me je vprašala, če bi rada šla v delavnice, kjer bi imela družbo. Delala sem vse, kar so mi 
ponudili, danes pa že samostojno šivam na šivalnem stroju (predpasnike, otroške igračke, opravljam robljenje 
oblačil …). V VDC-ju bom ostala dokler bom lahko. V Dobrovniku živim sama v stanovanjskem bloku. 
LEON: V VDC-ju sem že 19 let. Sem v lesni skupini, med odmori se rad pogovarjam, tu bi rad ostal še dolgo.  
HELENA: Po šoli sem se vključila v delavnice. Na začetku mi je bilo težko, skrbelo me je, kako me bodo sprejeli novi 
sodelavci. Danes za vse poskrbim sama, sem povsem samostojna.  
JUDITA: Po šoli sem obiskovala dvoletni tekstilni program, nato pa sem se vključila v delavnice. Tu sem našla 
prijatelje, imamo se radi, skupaj pijemo kavo.  

 
Ponosna in srečna sem, ko prebiram odgovore svojih nekdanjih učencev. Njihov spomin na šolsko pot pod 
lendavskimi griči in bližnji okolici tudi po petdesetih letih ni zbledel. 
Prepričana sem, da so jim vrednote, ki so jih oblikovala osnovnošolska leta, skozi življenje odločilno tlakovala pot. 
Oblikovali smo drug drugega, se sprejemali, spodbujali, si pomagali in se prilagajali, predvsem pa smo se spoštovali. 
Danes so naši učenci že odrasle osebe, ki uspevajo v življenju, so srečni in z zaupanjem gledajo v svet, čeprav je 
današnji precej drugačen, kot se je zdel takrat. 
Da, zaradi vseh teh naših otrok sem bila rada učiteljica in tudi moji spomini nanje so nepozabni. 
Čestitke ob jubileju in bodite ponosni na neponovljivo in uspešno zgodbo skozi častitljivih 50 let.                                                                                                           

 
učiteljica Mira Unger 
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VSE NAJBOLJŠE ZA 50-LETNICO ŠOLE  

Sem Anita in rada bi se vam zahvalila za devet let prijaznosti, znanja in pomoči, ki ste mi jo nudili, ko sem jo 
potrebovala. Hkrati vam čestitam za rojstni dan šole in vse prijazno pozdravljam, še posebej vas, učiteljica Silvia. 

Anita Kociper 
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NAŠA ŠOLA DANES 
 

 

»Vzgajanje otroka je izziv… ni le izziv, kako boste 

zmogli in kako nudili otroku najboljše razpoložljive 

priložnosti za rast in razvoj, pač pa je izziv nizu 

vrednot, s katerimi ocenjujemo druge in se 

odločamo o tem, kaj želimo od življenja.«  

C. Cunningham 

 

Šola se je skozi desetletja razvijala, spreminjala in 

verjamem, da ima vsako časovno obdobje svoj čar – 

svoje posebnosti, prednosti in tudi pomanjkljivosti. 

Danes je Dvojezična osnovna šola II Lendava vzgojno-

izobraževalna ustanova s 50-letno tradicijo, ki 

aktivno deluje v občini in sodeluje z mnogimi 

institucijami ter društvi v lokalni skupnosti.  

Iz vizije je razvidno, da kot šola predstavljamo celovit 

podporni sistem pri vzgojno-izobraževalnem delu, 

kjer s specifičnimi pristopi, metodami in oblikami 

dela strokovni delavci spodbujamo otrokov razvoj na 

vseh področjih funkcioniranja. Prav tako preko 

svetovalnega dela omogočamo staršem tvorno 

vključitev v sistem izobraževanja s ciljem priprave 

mladostnika na uspešno vključitev v okolje. 

Šola izvaja dva programa, program nižjega 

izobrazbenega standarda in posebni program ter ima 

pet oddelkov in 24 učencev. Vse bolj v ospredje 

prihaja vloga širjenja strokovnih znanj izven naše šole  

ISKOLÁNK MA 
 

 

»A gyermeknevelés kihívás ... nem csak az benne a 

kihívás, hogy hogyan leszel képes felkínálni számára 

a lehető legjobb növekedési és fejlődési 

lehetőségeket, hanem egy olyan értékkészlet 

kialakítása, amely alapján értékeli a többieket és el 

tudja dönteni, hogy mit akar az élettől.« 

C. Cunningham 

Az iskola az évtizedek alatt sokat fejlődött, változott, 

és hiszem, hogy minden időszaknak megvan a maga 

varázsa - sajátossága, előnye és hátránya. 

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola ma 50 

éves hagyománnyal rendelkező oktatási intézmény, 

amely aktívan együttműködik a helyi közösséggel, 

számos intézménnyel és egyesülettel. 

Az iskola jövőképéből kiindulva, iskolaként átfogó 

támogatási rendszert mutatunk be az oktatási-

nevelési munka folyamatában, ahol sajátos 

megközelítésekkel, módszerekkel és 

munkaformákkal ösztönzik a pedagógusaink a 

gyermekek fejlődését minden területen. 

Szaktanácsadással tesszük lehetővé a szülők számára 

a konstruktív munka végzését azzal a céllal, hogy fel 

tudják készíteni a fiatalokat a környezetbe való 

sikeres beilleszkedésre. 

Az iskola két programot valósít meg; az alacsonyabb 

követelményszintű oktatási-nevelési programot, 
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– mobilno-specialna pedagoška služba, kjer ne 

nudimo zgolj strokovno pomoč, temveč pomagamo 

in prispevamo k nadaljnjim potrebnim usmeritvam 

otroka. Poudarek in vodilo pri delu z našimi učenci 

sta individualizacija in diferenciacija pouka in nalog. 

Šolo obiskujejo tudi učenci iz okoliških občin. V šolo 

jih pripelje šolski kombi. Za varen in udoben prevoz 

učencev je poskrbela občina Lendava in nabavila 

novo kombinirano vozilo. Že sedmo leto pouk poteka 

v prenovljenih prostorih pritlične stavbe v Ulici 

heroja Mohorja 1 v Lendavi. Poleg petih učilnic šola 

razpolaga še z dvema manjšima prostoroma oziroma 

kabinetoma, ki sta namenjena individualnim in 

skupinskim obravnavam ter timskim srečanjem 

strokovnih skupin in srečanjem s starši. V enem od 

kabinetov so zbrani in popisani vsi didaktični 

materiali in pripomočki za interno izposojo 

strokovnim delavcem. Šola razpolaga tudi s 

specializirano učilnico, tj. z eno računalniško učilnico 

s knjižnico, novo opremljeno gospodinjsko učilnico z 

jedilnico, glasbeno učilnico in tehnično delavnico za 

učenje ter snoezelenom – multisenzorno sobo. 

Šola ne razpolaga s telovadnico in zunanjim igriščem, 

za kar se koristijo telovadnica in zunanje površine 

Dvojezične srednje šole Lendava, zunanje površine 

pri Dvojezični osnovni šoli I Lendava in javne površine 

v mestu.  

Imamo tudi veliko travnato igrišče z igrali in učilnico 

na prostem ter manjše igrišče za košarko. Okolico 

šole krasijo cvetlične gredice in zeliščni vrt. 

 

valamint a speciális oktatási nevelési programot, 

öt tagozatban 24 tanulóval. Előtérbe kerül a szakmai 

ismeretek terjesztése iskolán kívül – a mobil 

gyógypedagógiai szolgáltatás, amely keretében nem 

csak szakmai segítséget kínálunk, hanem segítjük és 

hozzájárulunk a gyermek további szükséges 

irányításához.  

Az iskolát a környező községek tanulói látogatják. Az 

iskolába az iskolakombi szállítja be őket. A 

biztonságos és kényelmes utaztatásól Lendva Község 

gondoskodott, aki egy új kombit vásárolt számunkra. 

Már hetedik éve az oktatás a földszinti épület 

felújított helyiségeiben, a Hős Mohor utca 1-es 

száma alatt folyik. Az öt tanterem mellett az 

iskolának két kisebb helyisége, illetve szaktanterme 

van, amelyet az egyéni és csoportos fejlesztésekre, 

valamint a szakmai csoportok csapattalálkozóira, és 

a szülőkkel való beszélgetésekre használjuk. Az egyik 

szaktanterem szekrényében össze van gyűjtve és 

össze van írva van az összes didaktikai segédanyag, 

segédeszköz a pedagógusok kölcsönzésére. Az 

iskolának van egy speciális osztályterme 

számítógépekkel és könyvtári anyaggal felszerelve, 

háztartási tanterme étkezővel, zenei tanterme, 

technikai műhelye a tanuláshoz, valamint egy 

multiszenzoros sznoezelen szobája.  

Az iskolának nincs tornaterme és szabadtéri 

játszótere, emiatt a Lendvai Középiskola és az I. Sz. 

Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tornatermeit és 

szabadtéri területeit, valamint a város közterületeit 

használjuk a sporttevékenységeink kivitelezésére.  

Az iskolának van egy nagy füves területe és egy 

szabadtéri tanterme, valamint egy kisebb  
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Pri svojem delu se tako vodstvo kot učitelji trudimo 

biti inovativni, uporabljamo sodobne pristope učenja 

in poučevanja, sledimo sodobnim smernicam, se 

izobražujemo individualno in kolektivno, saj s tem 

prispevamo k dvigu kvalitete dela 

specialnopedagoške prakse.  

V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za 

šolstvo smo preko razvojne naloge »Uvajanje 

formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme« 

uvedli pomembne novosti. Učence spodbujamo k 

prevzemanju odgovornosti za svoje učenje, ga 

postavljamo v središče učnega procesa, spodbujamo 

zavzetost in motivacijo za učenje, ki je zelo občutljiva 

glede na individualne razlike med učenci in vključno 

z njihovim predhodnim znanjem, razvijanjem 

vrednotenja, usklajevanjem s cilji ter standardi, z 

močnim poudarkom na formativni povratni 

informaciji izboljšujemo učne dosežke. 

Kot nadgradnja te naloge sodelujemo v projektu 

POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med 

izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (PO-

djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki spodbuja 

način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot 

zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 

proaktivnosti posameznika in skupin. V sklopu tega 

projekta je nastala tudi naša prireditev ob jubileju. 

Že tradicionalna prireditev Mi zmoremo pa ni edina 
dejavnost, s katero se vsako leto predstavimo širši 
okolici. Tudi naše strokovno znanje in naše 
posebnosti nudimo širši populaciji kot dodatno 
dejavnost. S sodelovanjem v pilotnem projektu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v  

kosárlabdapályája. Az iskola környékét virágágyasok 
és gyógynövénykert díszíti. A tanárok és a vezetőség 
igyekszik követni az újszerűségeket és törekednek 
ötletgazdagnak lenni, követik a tanulás és tanítás 
korszerű megközelítéseit, a modern irányelveket, 
egyénileg és csoportosan folyton képezik magukat, 
amivel hozzájárulnak a gyógypedagógiai munka 
színvonalas sikeréhez. 
 
A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete által a 
Formatív értékelés és inkluzív paradigma elnevezésű 
projekttel fontos újításokat vezettünk be, amelynek 
céljai a következők; segíteni a tanulókat, hogy 
eredményesek legyenek, ne ítéljék meg (különösen 
ne ítéljék el) a munkát, hanem válasszák ki azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel a tanulási folyamatban 
eredményesebbek lehetnek; olyan osztálytermi 
légkör kialakítása, amelyben a tanulók biztonságban 
érezhetik magukat. Nagyon pontosan meghatározza 
az oktatási célokat, követi az egyéni tanuló fejlődése 
szakaszait olyan tanítási módszereket alkalmazva, 
hogy a különböző tanulási igényű tanulók 
szükségleteinek megfeleljen, értékeli a tanulók 
haladási teljesítményét, valamint nagy hangsúlyt 
fektet a tanulói visszajelzésekre, amely segíti a 
tanulót a sikeres tanulmányi eredmény elérésében.  

E projekt továbbfejlesztése a POGUM – A vállalkozói 
kompetencia erősítése, valamint az oktatás és a 
környezet közötti rugalmas átmenet elősegítése az 
általános iskolákban (PO-djetnost (vállalkozás), 
gradnik (építőelem), za – upanja mladih (a fiatalokba 
vetett remény) című projekt, amely ösztönzi azt a 
gondolkodásmódot és vállalkozói szellemiséget, 
amelyben az egyén és csoporttársai fejlesztik kreatív, 
inovatív, proaktív képességeiket. E projekt  
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okviru projekta Mreža strokovnih institucij za 
podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim 
družinam – Strokovni center Pomurje, dvojezična 
enota Lendava pripravili številna predavanja, 
izobraževanja s specialnopedagoškega področja, 
nudili individualna svetovanja ter izposojo 
pripomočkov. 
 
V sklopu Narodnostnega programa imamo 
načrtovane vsebine in dejavnosti, ki jih podpirajo 
razne madžarske institucije v občini Lendava. Ob tem 
sodelujemo na natečajih in tekmovanjih, nam preko 
razpisov omogočajo nabavo madžarskih gradiv, 
izobraževanja, potovanja in dodatne obogatitve 
dejavnosti. 
Sodelovanje zunaj meja in izmenjavo dobre prakse 
nam omogočajo tudi projekti Erasmus +. 
 
Velik pomen dajemo tudi učenju za življenje. 
Dejavnosti izvajamo v sklopu projekta Zdrava šola, 
Eko vrt in  Eko šola, za kar smo si prislužili tudi 
zastavo. Prav tako spodbujamo medgeneracijsko 
sodelovanje v sklopu projekta Motivage Interreg SI-
HU, ki območje Lendave in Monoštra oblikuje v 
integrirano, starejšim prijazno regijo. Mlajše in 
starejše generacije se družijo preko prostočasnih 
delavnic, učne pomoči, gibanja in športa ter 
prostovoljstva. 
 
Naša prizadevanja gredo predvsem v smeri, da se 
čimbolj predstavimo in odpiramo v okolje ter 
neprestano iščemo stike in sodelovanje z ljudmi, ki 
nam lahko kakor koli pomagajo, svetujejo in odpirajo 
nove razsežnosti in možnosti. 
 

keretében valósult meg a jubileumi rendezvényünk 

is. 

A hagyományos rendezvényünk - a Megy ez nekünk 

- nem az egyetlen tevékenység, amellyel 

megmutatjuk magunkat a tágabb környezetnek. 

Szakmai tudásunkat és kiegészítő tevékenységeinket 

is kínáljuk a tágabb környezetünknek. Az Oktatási, 

Tudományos és Sportminisztérium kísérleti 

projektje, a Sajátos nevelési igényű gyermekek és 

családjaik támogatását szolgáló szakmai 

intézmények hálózata – Muravidéki Szakközpont 

projekt keretében, számos előadást, 

gyógypedagógiai segítségnyújtást és egyéni 

tanácsadást, valamint eszközkölcsönzést 

valósítottunk meg.  

A Nemzetiségi programunkban különböző Lendva 
Községben dolgozó magyar intézmények által 
támogatott tartalmakat és tevékenységeket 
vitelezünk ki. A versenyek mellett lehetővé teszik 
számunkra a magyar tananyagok beszerzését, 
képzéseket, utazásokat és egyéb olyan 
tevékenységet, amelyekkel gazdagíthatjuk az 
oktatási tartalmakat. A határon kívüli kapcsolatokat 
az Erasmus+ projekt támogatja.  
 
Nagy jelentőséget tulajdonítunk az életre szóló 
tanulásnak is. Az Egészséges Iskola, az Öko Kert és az 
Öko Iskola projektek részeként végezzük az ehhez 
kapcsolódó tevékenységeket, amelyért zászlót is 
kaptunk. A Motivage Interreg SI-HU projektünk pedig 
ösztönzi a nemzedékek közötti kapcsolatokat, 
amelynek célja egy integrált, idősbarát régió 
kialakítása Lendva és Szentgotthárd területén. A 
fiatal és az idős generációk szabadidős műhelyek  
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Kaj zaznamuje šolo danes? 

Življenje leta 2020 si bomo zagotovo vsi zapomnili po 

pandemiji nove koronavirusne bolezni (COVID-19) in 

po zaprtju šol ter izvajanjeu izobraževanja na daljavo. 

13. marca 2020 smo dobili obvestilo o zapiranju šol 

in pouku na daljavo. To je bil velik izziv za nas. Še 

nikoli se ni zgodilo, da ne bi bilo pouka v fizični obliki. 

Potrebno je bilo hitro ukrepanje in organizacija dela 

od doma. Na naši šoli takrat še nismo imeli 

vzpostavljenih spletnih učilnic, učenci niso imeli 

pogojev za delo z računalnikom, nekateri so bili celo 

brez računalnika. Pouk je sprva potekal preko 

videoklicev, telefonskih pogovorov ter klasične 

pošte, z dostavljenim učnim gradivom. Pouk na 

daljavo je kljub temu lepo stekel, bili smo zadovoljni, 

a pogrešali smo pouk v učilnici, pogrešali smo 

prijatelje. Zato je veselje ob vrnitvi bilo nepopisno in 

kljub vsem preventivnim ukrepom smo z velikim 

veseljem spet hodili v šolo. 

Epidemiji žal ni bilo videti konca in napovedovali so 

ponovno zapiranje šolskih vrat. Zavedali smo se, da 

bomo morali posodobiti način poučevanja in 

vzpostaviti spletne učilnice. Učitelji so bili v velikih 

dvomih, z mnogimi pomisleki, kako bodo naši učenci 

obvladali računalniško tehnologijo, kako jim bodo 

znali starši pomagati, saj vsi niso bili računalniško 

opolnomočeni. Vsem pomislekom navkljub, smo se 

lotili dela. Učitelji so se dodatno izobraževali v 

različnih programih, nastavili smo spletne učilnice, 

učencem podelili uporabniška imena in gesla ter 

pričeli z uvajanjem pri urah pouka. Sledilo je veliko 

presenečenje. Učenci v spletnih učilnicah niso videli  

keretében társalognak, tanulási segítséget 
nyújtanak, együtt mozognak és sportolnak, valamint 
kiveszik részüket az önkéntes munka területén is. 
 
Erőfeszítéseink elsősorban a bemutatkozás és a 
környezet felé irányul, a nyitás irányába. 
Folyamatosan keressük az új kapcsolatokat és az 
együttműködési lehetőségeket olyan emberekkel, 
akik új dimenziókat és lehetőségek nyitnak meg 
számunkra. 

Mi bélyegezte meg az iskola életét ma? 

A 2020-as évet minden bizonnyal meg fogjuk 
jegyezni, hiszen az életünket meghatározta a 
koronavírus-járvány (COVID-19), amelynek 
következtében az iskolákat bezárták, és távoktatás 
formájában kellet megvalósítanunk az oktatást.  

2020. március 13-án értesítést kaptunk az iskola 
bezárásáról és a távoktatásról. Nagy kihívás elé 
tettek bennünket. Még soha nem fordult elő, hogy 
ne lett volna oktatás fizikai formában. Ez a tény gyors 
cselekvésre ösztönzött bennünket, otthoni 
munkaszervezésre volt szükség. Ekkor az iskolánkon 
nem volt felállítva a virtuális tanterem, egyes 
tanulóknak nem voltak feltételei a számítógéppel 
való munkavégzésre, néhányuknak még 
számítógépe sem volt. A tanórák tartalmát 
kezdetben videohívásokkal, telefonbeszélgetések 
során, illetve hagyományos levelezés útján 
valósítottuk meg. A távoktatás sikeresen folyt, 
elégedettek voltunk, de mindannyian hiányoltuk az 
osztálytermi tanórákat, hiányoltuk a barátainkat. 
Ezért a visszatérés öröme ennél nagyobb volt -  
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težav, temveč izziv, zanimivost in motivacijo za delo. 

V poučevanje in pouk smo vnesli tudi tablične 

računalnike in prenosnike. Računalniško opremo – 

tablične računalnike, prenosne računalnike, kamere, 

slušalke, zvočnike … smo nabavili preko projekta SIO 

(Slovensko izobraževalno omrežje programa 

nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in 

izobraževanju), nekaj tudi preko razpisa Madžarske 

samoupravne narodne skupnosti občine Lendava. 

Primerno opremljeni in vsi opolnomočeni smo jeseni 

2020 veliko bolj samozavestno pristopili k 

ponovnemu pouku na daljavo. Računalniško opremo 

smo po potrebi izposojali učencem in učiteljem. Tudi 

tokrat smo bili uspešni, za kar gre velika zahvala 

staršem, ki so ves čas prevzemali vlogo učitelja. 

Z velikim veseljem je letos končno spet sledila vrnitev 

v šolske klopi! 

Poučevanje in usvajanje znanja na daljavo se 

zagotovo ne moreta primerjati s poukom v šolskih 

prostorih. Kljub temu smo uspeli na prilagojen način 

predelati vse načrtovane učne vsebine in dejavnosti.  

Naši ustvarjalnosti, inovacijam in idejam ni konca. Ob 

iztekajočem se šolskem letu smo realizirali še en velik 

projekt – obeležitev jubileja naše šole. Kljub 

trenutnim razmeram, ki nas omejujejo, smo uspešno 

posneli prireditev z naslovom Jaz pa pojdem ... ter se 

s Kekcem podali na potep skozi naših 50 let. Vedno 

znova dokazujemo, da »mi zmoremo«, na kar smo 

nadvse ponosni.  

 

leírhatatlan - és minden megelőző intézkedés 
ellenére, nagyon örültünk az új visszatérésnek az 
iskolapadokba. 

Sajnos a járványhelyzet nem kegyelmezett, majd újra 
bezárták kapuikat az iskolák. Tisztában voltunk azzal, 
hogy módosítanunk kell az oktatás módját, 
szükségesnek láttuk a virtuális tantermek 
kialakítását. A tanárok szkeptikusak voltak affelől, 
hogy miként fogják tanulóink elsajátítani a 
számítástechnika alapjait, hogyan tudják majd őket 
segíteni a szülők, hiszen mindenki nem rendelkezett 
számítógépes ismeretekkel. Minden aggodalom 
ellenére nekiláttunk a munkának. A tanárok számos 
kiegészítő képzésben vettek részt, virtuális 
tantermeket alakítottunk ki, mindegyik tanuló kapott 
saját felhasználónevet és jelszót, majd fokozatosan 
keztük őket rávezetni az online oktatásra. Nagy 
meglepetésünkre, a virtuális tantermekben folyó 
munka nem okozott nekik különös gondot, hanem 
kihívással és kíváncsisággal töltötte el őket, ami 
motiválta őket a munkára. Az oktatási munka 
részévé váltak a táblagépek és a hordozható 
számítógépek is. A SIO (Szlovén Oktatási Hálózati 
program az IKT-infrastruktúra további kiépítéséhez) 
projekt keretében számos elektronikus eszközt 
vásároltunk, mint pl. táblagépek, hordozható 
számítógépek, fülhallgatók, webkamerák, 
hangszórók stb., valamint segítségünkre lett a 
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség is, aki 
pályázatával ugyan úgy támogatta a távoktatáshoz 
szükséges felszereléseket. Szükség szerint 
kölcsönöztük a tanulók és pedagógusok számára a 
számítógépes eszközöket. Ezúttal is sikeresek 
voltunk, hálásan köszönjük a szülőknek, akik 
folyamatosan vállalták a tanár szerepét. 
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Takšni smo – vsi različni, a skupaj zelo bogati. Vsak 

ima svoja močna področja, ki jih je treba opaziti, 

spodbujati in negovati. Vsak posameznik je delček 

mozaika barvitih 50 let naše šole.  

Roberta Turk, 

v. d. ravnateljice 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nagy örömmel újra visszatértünk az iskolapadokba.  
 
A távoktatás természetesen nem hasonlítható össze 
a tanteremben folyó munkával. Ennek ellenére 
sikerült az összes tervezett oktatási tartalmat és 
tevékenységet alkalmazott módon feldolgoznunk. 
 
Kreativitásunknak, innovációnknak és ötleteinknek 
nincs határa. Újabb nagy projektet valósítottunk meg 
az iskola jubileuma alkalmából. Annak ellenére, hogy 
a jelenlegi feltételek korlátozzák munkánkat, mégis 
sikeresen filmre vettük rendezvényünket, amely 
keretében Kekec vezet bennünket végig az 50 éves 
útunkon. Mindig újra bebizonyítjuk, hogy "meg 
tudjuk csinálni", amire a legbüszkébbek vagyunk. 

Sokszínűek vagyunk. És épp ez a sokszínűség tesz 
bennünket gazdaggá. Mindenkinek megvan az erős 
területe, amelyet észrevenni, ösztönözni és ápolni 
kell. Minden egyén egy darabka mozaikja iskolánk 
színes 50 évében.  
 

Turk Roberta, 

mb. igazgatónő 
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

PRILAGOJEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Z 

NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM  
 

V prilagojeni izobraževalni program devetletne 
osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za 
dvojezično osnovno šolo (NIS) so na osnovi odločbe 
o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo, vključeni 
učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in 
morebitnimi dodatnimi motnjami. Predmetnik za 
izvajanje programa je prilagojen, prav tako 
prilagajamo izvajanje učno-vzgojnega procesa glede 
na posebne potrebe in zmožnosti učencev. 

Na šoli imamo trenutno tri kombinirane oddelke 
programa NIS, v katere je v letošnjem šolskem letu 
vključenih petnajst učencev. Upoštevajoč izredno 
heterogenost učencev je delo v vseh razredih 
diferencirano in individualizirano glede na njihove 
posebne potrebe in zmožnosti. Učenci 6. in 9. 
razreda lahko pristopijo k pisanju nacionalnega 
preverjanja znanja (NPZ). 

Izobraževanje se začne pri šestih letih starosti, traja 
devet let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna 
obdobja. 

Po končanem izobraževanju se učenci lahko vključijo 

v srednješolske izobraževalne programe nižjega 

poklicnega izobraževanja ali pa nadaljujejo 

izobraževanje v osnovni šoli s prilagojenim 

izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom še največ tri leta in tako obdržijo status 

učenca. 

A PROGRAMOK BEMUTATÁSA 

ALACSONYABB KÖVETELMÉNYSZINTŰ 

OKTATÁSI PROGRAM 
 

Az alacsonyabb követelményszíntű oktatási 
programba a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete 
által kiadott besorolási határozat alapján az enyhén 
értelmi fogyatékos vagy egyéb zavarral rendelkező 
tanulók kapcsolódnak be. A program kivitelezési 
óraterve alacsonyabb követelményszintű, a nevelési 
és tanítási folyamatot a tanulók sajátos igényeikhez 
és képességeikhez igazítjuk. 

Iskolánkon három kombinált alacsonyabb 
követelményszíntű oktatási tagozat valósul meg, 
amely különböző osztályaiba tizenöt tanuló 
kapcsolódik be. A tanulók sajátos igényei és 
képességei miatt a tanítás differenciált és egyénre 
szabott. A 6. és 9. osztályos tanulók országos 
felmérést is írnak (NPZ). 

Az oktatás hatéves korban kezdődik, kilenc évig tart 
és három nevelési-oktatási időszakra van elosztva. 

A kilenc éves általános iskola befejezte után, a 
tanulók tanulói státusza még legfeljebb három évre 
meghosszabbítható, ill. a tanulmányaikat 
alacsonyabb követelményszintű szakmunkásképző 
iskolában folytathatják. 

A tanulóinknak lehetőségük van részt venni az Iskola 
a természetben elnevezésű programban, ahol 
különböző tájakkal és természeti nevezetességekkel 
ismerkedhetnek meg. Tanulóink részt vesznek a 
Muravidéki alacsonyabb követelményszintű oktatási  
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Učenci imajo možnost udeležbe v šoli v naravi, kjer 

spoznavajo različne kraje in naravne znamenitosti.   

Udeležujejo se športnih tekmovanj v okviru osnovnih 
šol s prilagojenim izobraževalnim programom 
Pomurja ter državnih športnih iger. Aktivno so 
vključeni tudi v vse projekte, v katere je vključena 
naša šola. 

 

Naša najpomembnejša načela in cilji so čim prejšnja 
usmeritev v ustrezen program vzgoje in 
izobraževanja, zagotavljanje ustreznih pogojev, ki 
omogočajo optimalen razvoj učenca, enake 
možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb 
učencev, individualiziran pristop, 
interdisciplinarnost, razvijanje jezikovnih zmožnosti 
v prvem in drugem jeziku ter vzgajanje za 
spoštovanje, razumevanje narodne in kulturne 
drugačnosti, vključevanje staršev/skrbnikov v 
postopek usmerjanja in oblike pomoči. 

Člani aktiva učiteljev NIS sodelujemo v obliki 
strokovnih srečanj, ki so namenjena usklajevanju 
meril za ocenjevanje (po Pravilniku o preverjanju in 
ocenjevanju znanja), načrtovanju in spremljanju 
prehajanja med programoma NIS in PPVI (Posebnim  

programok keretében megszervezett nemzeti 

sportversenyeken, valamint aktívan részt vesznek az 

összes aktuális iskolaprojektben. 

 

Legfontosabb elveink és céljaink a lehető 
leghamarabbi besorolás a megfelelő oktatási 
programba, a szükséges feltételek biztosítása, 
amelyek lehetővé teszik a tanuló optimális 
fejlődését, esélyegyenlőségét, amely figyelembe 
veszi a tanulók változatos szükségleteit; az egyéni 
megközelítés, interdiszciplinaritás, a nyelvi 
képességek fejlesztése anyanyelvi és 
környezetnyelvi szinten, valamint a különböző 
kulturális különbségek tisztelete és megértése, a 
szülők/nevelők bevonása a folyamatirányítási 
eljárásba és a segítsényújtás módjába. 

Az alacsonyabb követelményszintű oktatási program 
tanárai szakmai találkozók keretében dolgozzák ki az 
osztályzási kritériumokat, egyeztetik az értékelési 
szempontokat (A tudás elsajátításáról és 
ellenőrzéséről szóló szabályzat alapján), valamint 
megtervezik az alacsonyabb követelményszintű 
oktatási program és a speciális nevelési-oktatási 
program közti átjárás módját, kísérik a kétnyelvű 
oktatás módszertanát, valamint értékelik 
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programom vzgoje in izobraževanja), spremljanju, 
vrednotenju in razvijanju metodike dvojezičnega 
poučevanja ter implementaciji Izvedbenih navodil za 
izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z 
nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično 
osnovno šolo. 

Karina Sekereš 

 

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA 
 
V posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI) so 
vključeni učenci: 
- z zmerno, 
- težjo,  
- težko motnjo v duševnem razvoju in 
- morebitnimi dodatnimi motnjami.  
Na naši šoli imamo dva oddelka posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja, kamor je na različnih 
stopnjah vključenih devet učencev. Glede na 
heterogenost naših učencev je delo diferencirano in 
individualizirano, tj. prilagojeno zmožnostim, 
potrebam in interesom posameznika. 
Šolanje se začne pri šestih letih in se deli na: 
- obvezni del, ki traja devet let in vključuje prve tri 

stopnje šolanja,  
- nadaljevalni program do 18. leta, ki ni obvezen, 

traja tri leta in vključuje četrto stopnjo šolanja, 
- nadaljevalni program od 18. do 26. leta, tj. raven 

Učenje za življenje in delo, ki ni obvezen, traja 
osem let, vključuje peto in šesto stopnjo šolanja 
in predstavlja pripravo učencev na samostojno 
življenje.  

a kétnyelvű általános iskola alacsonyabb 

követelményszintű oktatási programjaira  vonatkozó 

szükséges végrahajtási utasításokat. 

Sekereš Karina 

 

 

SPECIÁLIS NEVELÉSI OKTATÁSI PROGRAM 

 
A speciális oktatási és nevelési program munkájába 
azok a tanulók kapcsolódnak be, akik: 

- mérsékelt, 
- súlyos, 
- mély értelmi fogyatékossággal, 
- vagy egyéb zavarral rendelkeznek.  

Iskolánkon két speciális oktatási-nevelési program 
valósul meg, amely különböző fokozataiba kilenc 
tanuló kapcsolódik be. 
A tanulói heterogén csoportok miatt a munka 
egyénre szabott, ill. az egyén képességeihez és 
szükségleteihez igazított.  
 

Az iskoláztatás hatéves korban kezdődik és a 
következő szakaszokra oszlik:  

- kötelező rész, amely kilenc évig tart és 
magába foglalja az első három fokozatot, 

- folytatásos program 18 éves korig, amely 
nem kötelező, három évig tart és magába 
foglalja az iskoláztatás negyedik fokozatát, 

- folytatásos program 18 éves kortól egészen 
26 éves korig, amely nem kötelező, magába 
foglalja az iskoláztatás ötödik és hatodik  
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Po končanem šolanju se lahko učenci vključijo v 

socialnovarstvene centre (npr. v varstveno-delovni 

center, center za usposabljanje, delo in varstvo), 

prav tako je vedno več primerov dobre prakse 

zaposlitve (npr. Korenika, gostilna Druga violina, 

Grunt …). 

Naša najpomembnejša načela in cilji so: 
- razvijanje kulture inkluzije, kar pomeni 

spodbujati v šolskem in drugih okoljih aktivno 
sprejemanje različnosti, 

- funkcionalnost izobraževanja, tj. zagotavljanje 
enakih možnosti ob upoštevanju različnosti glede 
na posebne potrebe vsakega posameznika, 

- spodbujanje razvoja učenca na zaznavnem, 
gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in 
socialnem področju kot tudi skrb za duševno 
zdravje, 

- navajanje na čim bolj aktivno in samostojno 
življenje ter vključevanje v okolje. 

 

Učenci z motnjami v duševnem razvoju imajo 
pogosto tudi pridružene motnje, primanjkljaje ali 
ovire, zato strokovni tim po potrebi povabi k 
sodelovanju tudi druge strokovnjake iz zdravstvene, 
socialne, psihološke in andragoške dejavnosti. Pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji ciljev 
individualiziranega programa so vedno vključeni 
starši in učenci. 
 
Vsako leto se naši učenci udeležijo enodnevne 
ekskurzije, vsako drugo leto pa enotedenske šole v 
naravi. Lokacije so različne, povsod pa so učenci 
deležni stika z naravo, s tamkajšnjim okoljem ter 
razvijanjem samostojnosti. 

fokozatát, valamint a tanulókat felkészíti az 
életre. 

Az iskoláztatás után a tanulók bekapcsolódhatnak a 
szociális központokba (pl. Foglalkoztatási központ, 
Képzési és munkásvédelmi központ), illetve egyre 
több példa van a jó foglalkoztatási gyakorlatokra is 
(pl. Korenika, Druga violina vendéglő, Grunt …).  
 
Legfontosabb elveink és céljaink:  

- inkluzív kultúra nevelés, amely ösztönzi a 
sokféleség elfogadását, 

- az oktatás funkciója és a problémák 
megoldása a munkánál és az életben, 

- a tanulók kognitív, fizikai, érzelmi, nyelvi és 
szociális területeinek fejlesztése,  

- szoktatás az aktív és önálló életre, valamint 
bekapcsolódás a környezetbe. 

 
Az értelmi fogyatékos tanulók zavarai, hiányai, 
gátai, gyakran követelnek több szakmai 
véleményt a következő területekről is:  

- egészségügyi, 
- szociális, 
- pszichológiai vagy 
- felnőttképzési tevékenységekből.  

Az egyénre szabott program megtervezésében és 
céljai elemzésében a szülők is részt vesznek.   
 
Tanulóink minden tanévben egynapos kiránduláson 
vesznek részt, valamint minden kétévben egyhetes 
Iskola a természetben elnevezésű programban. A 
helyszínek különböznek, és mindenütt érintkeznek a 
természettel, az ottani környezettel, ahol fejlesztik  
önállóságukat.  
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MATP je uradno potrjen športni program Specialne 

olimpijade namenjen osebam z najtežjimi motnjami, 

kjer se tudi naši učenci v enakopravnem športnem 

boju pomerijo s svojimi vrstniki. Nekateri učenci se 

tekom leta pripravljajo v določeni športni disciplini ali 

izbrani veščini ter se udeležujejo Specialne 

olimpijade ter Abilimpiade. 

V naše dejavnosti aktivno vključujemo tudi starše, 

stalno sodelujemo z drugimi šolami in lokalnim 

okoljem različnih generacij in dejavnosti.  

 
Dina Rudaš 

 

 

A MATP a Speciális olimpia hivatalosan jóváhagyott 
sportprogramja, amely a legsúlyosabb 
rendelleneségekkel küzdő személyeknek szervezett, 
ahol a tanulók egyenrangú sportágakban mérkőznek 
meg társaikkal. Egyesek egész tanévben készülnek 
egy adott vagy kiválasztott sportágból, hogy részt 
vehessenek a Speciális olimpia vagy Abilipiáda 
versenyen.  
 
A szülőket, más iskolákat és a helyi közösség 

különböző nemzedékeit is aktívan bevonjuk a 

tevékenységeinkbe.   

Rudaš Dina 

 

 

 

  Uživam v multisenzorni sobi, rada opazujem, 
tipam in predvsem zaplešem ob glasbi. 

Linda 
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MOBILNA SPECIALNO-PEDAGOŠKA SLUŽBA 
 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so zmožni doseči 
vsaj minimalne kurikularne cilje programa za 
predšolske otroke oziroma programa 
osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja, 
se na osnovi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP-1) usmerijo v programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, ki se izvajajo v tako imenovanih večinskih 
vrtcih in šolah. Ob prilagojeni organizaciji in načinu 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa so ti 
otroci lahko upravičeni tudi do dodatne strokovne 
pomoči v obliki pomoči za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učne pomoči in 
svetovalne storitve. Obseg, način in izvajalca 
posamezne oblike pomoči opredeli Komisija za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v odločbi o 
usmeritvi.  

 
 

 

MOBIL GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, akik képesek 
elérni az óvodáskorú gyermekekre vonatkozó 
program minimális tantervi célkitűzéseit, vagy az 
általános és középiskola programjainak minimális 
követelményeit, a Sajátos nevelést igénylő 
gyermekek irányításáról szóló törvény (ZUOPP-1) 
alapján, módosított kivitelezésű nevelési-oktatási 
programba irányulnak, amelyet a többségi 
óvódákban vagy iskolákban viteleznek ki. A tanulók a 
nevelési-oktatási program módosított szervezése és 
módszertana mellett kiegészítő szakmai segítségre 
jogosultak a hiányosságok, korlátozottságok, zavarok 
leküzdésében, valamint tanulási segítségben és 
tanácsadási szolgáltatásban is részesülhetnek. A 
sajátos nevelési igényű gyermekek szakértői 
bizottságának határozata írja elő a segítségnyújtás 
mikéntjét és végrahajtóját.  

A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában is 
működik a mobil gyógypedagógiai szolgálat, ami azt 
jelenti, hogy gyógypedagógusaink szakmai 
segítséget (a hiányosságok, korlátozottságok vagy 
zavarok leküzdésében) nyújtanak más oktatási 
intézményekben. A 2020/21-es tanévben heti 
kilencven órában, negyvenöt sajátos nevelési igényű 
tanulónak nyújtanak segítséget, akik a többségi 
óvodát és iskolát látogatják.  

Más speciális nevelési és oktatási programokban is 
kivételesen igényelhető a kiegészített szakmai 
segítségnyújtás. Így a központi iskolában hat tanuló 
jogosult az alacsonyabb követelményszintű oktatási  
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Tudi v okviru Dvojezične osnovne šole II Lendava 
deluje mobilna specialno-pedagoška enota, kar 
pomeni, da naši strokovni delavci izvajajo dodatno 
strokovno pomoč (za premagovanje primanjkljajev, 
ovir oziroma motenj) v drugih vzgojno-
izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2020/2021 v 
skupnem tedenskem obsegu devetdesetih ur 
obravnavajo kar petinštirideset otrok s posebnimi 
potrebami, ki so vključeni v večinske vrtce ali šole.  

Dodatna strokovna pomoč se izjemoma izvaja tudi v 
drugih programih vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami. Tako je na matični šoli po 
odločbi o usmeritvi šest naših učencev prilagojenega 
izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim 
standardom upravičenih do dodatne strokovne 
pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj. 

Mobilni učitelji za dodatno strokovno pomoč s 
preostalimi člani strokovne skupine, starši z otrokom 
(v odvisnosti od njegove starosti ali zrelosti) 
sooblikujejo individualizirani pogram, ki poleg 
izhodiščnih podatkov zajema globalno oceno 
otrokovega funkcioniranja, izbrana področja pomoči, 
razvojne cilje, strategije, metode in oblike dela, 
prilagoditve učno-vzgojnega procesa in pripomočke 
ter časovno razporeditev izvajanja pomoči. 
Individualna ali skupinska pomoč za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj se lahko izvaja 
znotraj ali izven oddelka, običajno v času pouka, 
izjemoma v času predure ali otrokove proste ure. 
Vsebine ur so osnovane na zastavljenem programu 
pomoči in prilagojene otrokovim trenutnim 
potrebam ter zmožnostim. 

programban a szakmai segítségre a hiányaik, 
akadályaik vagy zavaraik leküzdésében. 

 

A mobil gyógypedagógus a szakmai csoport többi 
tagjával, a szülőkkel és tanulóval (életkoruktól vagy 
érettségi szintjüktől függően) egyéni fejlesztési 
tervet, amely az alapadatok mellett magába foglalja 
a gyermek képességeit, a kiválasztott 
segítségnyújtási területeket, a fejlesztési célokat, 
stratégiákat, módszereket, szervezési formákat, a 
nevelési-oktatási munka folyamatát és 
segédeszközeit, valamint a segítségnyújtás időbeli 
felosztását. Az egyéni vagy csoportos segítségnyújtás 
a hiányosságok, korlátozottságok vagy zavarok 
leküzdésére, az osztályon belül vagy kívül is 
elvégezhető, általában a tanóra alatt, kivételesen 
tanítás előtt vagy a tanuló szabadórájában. Az 
óratartalom a gyermek egyéni fejlesztési tervén 
alapul. Az iskolakörnyezetben a kiegészítő szakmai 
segítségnyújtás tartalma igazodik a oktatási 
tartalmakhoz.  
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V šolskem okolju se vsebine dodatne strokovne 
pomoči povezujejo tudi z učnimi vsebinami. 

Naši strokovni sodelavci z namenom zagotovitve 
podpornega okolja za otroke s posebnimi potrebami 
soizvajajo tudi svetovalno storitev, najpogosteje v 
obliki sodelovanja z relevantnimi zunanjimi 
institucijami in dodatnega svetovanja staršem, 
vzgojiteljem ali učiteljem glede dela z otroki. Ob tem 
sodelujejo še pri uresničevanju izvirnih delovnih 
projektov pomoči za učence, pri katerih so v 
primerjavi z vrstniki opazna večja odstopanja na 
razvojnih ali učnih področjih. S strokovnim 
pristopom in konstruktivnim sodelovanjem z vsemi 
pomembnimi akterji prispevajo k pozitivnemu 
odnosu do otrok s posebnimi potrebami in 
optimalnemu razvoju njihovih zmožnosti. 

Alisa Sep Krajnc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogató környezet biztosítása érdekében a 
sajátos nevelési igényű gyermekeknek 
gyógypedagógusaink tanácsadási szolgáltatást is 
nyújtanak, leggyakrabban az érintett külső 
intézmények tanulói szüleinek, óvónőjének és 
pedagógusainak. Ezen kívül részt vesznek azon 
tanulók segítségnyújtásában, akiknél társaikhoz 
képest jelentős eltérések tapasztalhatók meg a 
fejlődési vagy tanulási területeken. Szakmai 
megközelítés folyik az összes fontos szereplővel 
folytatott konstruktív együttműködés révén, 
amellyel hozzájárulnak a sajátos nevelési igényű 
gyermekek pozitív hozzáálláshoz és képességeik 
optimális fejlesztéséhez. 

Sep Krajnc Alisa 
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PODALJŠANO BIVANJE 
 
Učenci se po končanem pouku lahko vključijo v 
podaljšano bivanje, ki je namenjeno predvsem 
sprostitvenim dejavnostim in ustvarjalnemu 
preživljanju prostega časa, prehranjevanju, 
razvijanju sposobnosti, spretnosti in zadovoljevanju 
interesov. Opravljajo tudi domače naloge in utrjujejo 
znanje. V času podaljšanega bivanja se učenci glede 
na lasten interes vključujejo v interesne dejavnosti. 
 

 
 
Poudarek dajemo dobremu počutju učencev, skrbi za 
zdravje in gibanju. Skozi različne dejavnosti 
udejanjamo vsebine aktualnih projektov, tako smo 
veliko aktivnosti izvedli in jih še izvajamo po načelih 
formativnega spremljanja, izvajamo aktivnosti v 
okviru projektov Pogum, Zdravje, Motivage, šolske 
knjižnice in drugih. Medsebojno sodelovanje med 
oddelki podaljšanega bivanja je postala stalnica. Te 
vsebine učencem dajejo veliko priložnosti za krepitev 
sodelovanja, medsebojne pomoči, sprejemanja 
različnosti. Učence aktivno vključujemo v 
načrtovanje dejavnosti, ki jih obogatimo s 
sodelovanjem z lokalno skupnostjo v obliki 
medvrstniškega sodelovanja. 

NAPKÖZI 
 
A tanulók a tanórák befejezte után 
bekapcsolódhatnak a napközi tagozat 
foglalkozásaiba. Megírhatják a házi feladatukat és a 
megtanultakat gyakorolhatják. Különösképpen a 
hangsúly a kikapcsolódáson, az étkezésen, az 
önállóság fejlesztésén, valamint a szabadidős kreatív 
tevékenységeken van. Részt vehetnek ebben az 
időben érdeklődésük szerint az iskola által szervezett 
szakkörökben is. 
 
A napközi tagozatban hangsúlyt fektetünk a tanulók 
közérzetére, gondoskodunk az egészségükről és 
mozgásukról. Különböző tevékenységeken keresztül, 
a formatív értékelés elvei alapján valósítjuk meg az 
aktuális projektek tartalmait; a POGUM, Egészség, 
Motivage, könyvtárprojektek és egyebek. A 
tagozatok közti csapatmunka állandóvá vált. Ezek a 
tartalmak sok lehetőséget adnak az 
együttműködésre, a kölcsönös segítségnyújtásra, 
valamint a sokszínűségre és elfogadására. Aktívan 
bevonjuk a tanulókat olyan tervezési 
tevékenységekbe is, amelyek keretében a helyi 
közösség tagjaival egyenrangú feladatokat végeznek. 
Ilyen módon kapcsolódnak be a helyi környezetbe. 
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Na ta način se želimo čim bolj integrirati v lokalno 

okolje. Sodelujemo z različnimi društvi in 

institucijami, in sicer z Društvom upokojencev 

Lendava, Medobčinskim društvom invalidov 

Lendava, Društvom za pomoč v stiski Zarja Lendava, 

Planinskim društvom Lendava, Lokostrelskim 

društvom Lendava, Domom starejših Lendava, 

Društvom Kaleido, z gledališko skupino Kocka, 

Zavodom za kulturo madžarske narodnosti Lendava, 

Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo živali - 

Ambasadorji nasmeha, Foto-video klubom Lendava, 

Leo klubom Lendava, s srednjo šolo, z osnovnimi 

šolami in vrtci v UE Lendava, z Občino Lendava, s KS 

Lendava in drugimi. Izvajamo dejavnosti z raznolikimi 

vsebinami: jesenske ustvarjalne delavnice, natečaj za 

najbolj strašno bučo, igralne urice z otroki iz vrtcev, 

športna srečanja z učenci osnovnih šol, srečanja s 

prostovoljci ob svetovnem dnevu prostovoljstva, 

srečanja s člani medobčinskega društva invalidov ob 

mednarodnem dnevu invalidov, kreativne delavnice, 

balinanje, delavnice s stanovalci Doma starejših 

Lendava in z društvom Zarja Lendava, izdelovanje 

okraskov in krasitev novoletne jelke pred Kulturnim 

domom Lendava, očiščevalne akcije in še mnoge 

druge. V okviru projekta Perec Hiša generacij 

Lendava smo razvili dejavnost Pravljična joga, ki jo 

izvajamo še danes. V okviru dramskih delavnic, v 

katerih je sodelovala zunanja sodelavka, smo 

pripravili točko za nastop za prireditev Mi zmoremo 

ob 50-letnici šole. Prostovoljci DSŠ Lendava v okviru 

obveznih izbirnih vsebin kontinuirano izvajajo 

različne oblike druženja z učenci. Prav tako se v 

vzgojno-izobraževalno delo vključujejo študenti, ki 

opravljajo na naši šoli obvezno prakso. 

Együttműködünk a különböző egyesületekkel és 
intézményekkel, és pedig: a Nyugdíjasok 
Egyesületével, a Munka Rokkantak Községközti 
Egyesületével, a „Hajnal” szorongással küzdőket 
segítő egyesülettel, a Hegymászó Egyesülettel, az 
Idősebb polgárok otthonával, az Alkotókészséget és 
potenciált fejlesztő egyesülettel, a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Egyesülettel, a szlovén 
Állatterápiás társasággal – Ambasadorji nasmeha, a 
Foto-Video Klub Kultúregyesülettel, a Leo klubbal, a 
Kétnyelvű Középiskolával, a helyi általános iskolákkal 
és óvodával, Lendva Községgel és másokkal.  
 

 
 
 
Többféle feladatot végzünk különböző tartalmakkal: 
őszi kreatív műhelymunkákat, rajzpályázatban 
veszünk részt a legfélelmetesebb tökért, játékórákat 
szervezünk az óvodásokkal, sporttalálkozókat az 
általános iskolásokkal, találkozókat az önkéntesekkel 
az önkéntesek világnapja, valamint a fogyatékos 
emberek világnapja alkalmából, kreatív 
műhelymunkákat, golyósportokat, műhelymunkákat 
a lendvai idősek otthona lakóival, a „Hajnal” 
egyesülettel, díszeket készítünk a kultúrotthon előtti 
fenyőfára, valamint a feldíszítésében is részt  
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Želimo, da v podaljšanem bivanju kot razširjeni 
dejavnosti šole sleherni učenec skozi različne 
dejavnosti razvija svoja močna področja, izrazi svoje 
potrebe, želje, interese in soustvarja vsebine, ki so 
zanimive in poučne pri celovitem in vsestranskem 
razvoju učencev.  

Spomenka Juretič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veszünk, közreműködünk a tisztító akcióban és még 
sok más tevékenységben. A Perec – Nemzedékek 
háza elnevezésű projektünk keretében hoztuk létre a 
mesejóga műhelyet, amelyet fenntartunk mind a mai 
napig.  A drámaműhely- foglalkozásokban külső 
munkatárs is részt vett, aki besegített egy színpadi 
jelenet létrehozásába a rendezvény és az iskola 50 
éves jubileuma alkalmából. A Kétnyelvű Középiskola 
önkéntes diákjai, a kötelezően választható 
tantárgyaik keretében különböző társalgási 
formákban barátkoznak tanulóinkkal. A nevelési-
oktatási munka részei azon hallgatók is, akik a 
kötelező gyakorlatot nálunk végzik.  
 
Azt szeretnénk, hogy a napközi tagozat - mint az 
iskola kiterjesztett tevékenysége - adjon lehetőséget 
minden tanulónak az erős területeik fejlesztésére, 
igényeik, vágyaik, érdeklődéskörük kifejezésére, 
lehessenek társalkotói a tartalmaknak, amelyek a 
tanulók fejlődése szempontjából érdekesek, 
tanulságosak és sokoldalúk.  
 

Juretič Spomenka 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Šolska kronika beleži, da je že z nastankom 
samostojne šole bila na šoli zaposlena logopedinja, ki 
je delala z logopati. Nekaj let kasneje, v šolskem letu 
1975/76, se je zaposlila socialna delavka Ružica 
Bernjak, ki je opravljala delo šolske svetovalne službe 
vse do leta 1992, ko sem se po njenem odhodu 
zaposlila kot mlada svetovalna delavka.  
Namen dela svetovalne službe se danes, v primerjavi 
z nekoč, ni v ničemer spremenil. Kot določajo 
Programske smernice svetovalne službe v osnovni 
šoli, je njen osnovni namen, da bi bili vsi posamezni 
udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova 
kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju 
temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko 
zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-
izobraževalnih ciljev. 

Kaj je drugače? Kaj se je spremenilo? 

V šolskih kronikah piše, da se je svetovalni delavec v 
preteklosti ukvarjal z učenci in s starši zaradi vzgojne 
zanemarjenosti, podhranjenosti učencev, 
neopravičenih izostankov, kraj, disciplinskih težav, 
nepravilnega odnosa do skupne lastnine in 
nepravilnega odnosa do sošolcev v šoli, na cesti in v 
avtobusih, zaradi česar so učencem zniževali oceno 
iz vedenja. Ne trdim, da danes teh težav več ni, 
vendar je dejstvo, da se intenzivneje izražajo težave 
na področju duševnega zdravja. Danes se svetovalni 
delavci srečujemo z učenci, ki imajo tako imenovane 
»težave sodobnega časa«, ki so posledica težav 
sodobne družbe, drugačnega, hitrega tempa 
življenja, vpliva medijev, delovanja novih tehnologij 
ter napačne uporabe in sprejemanja le-teh, v  

AZ ISKOLA SZAKTANÁCSADÓ 

SZOLGÁLATA 
 

Az iskola krónikája feljegyezte, hogy még az önálló 

iskola előtt egy logopédus dolgozott, aki a beszéd és 

nyelvi zavarokkal küzdő gyermekekkel foglalkozott. 

Néhány évvel később, (1975/76-os tanév), Ružica 

Bernjákot alkalmazták szaktanácsadóként, aki 1992-

ig végezte munkáját. Az ő távozása után fiatal 

szaktanácsadóként vettem át a helyét.  

A szaktanácsadó szolgálat munkájának céljai a 
korábbiakhoz képest ma sem sokat változtak. Ahogy 
az Alapfokú Iskolai Tanácsadó Szolgálatra vonatkozó 
program iránymutatásai meghatározzák, a 
szaktanácsadás elsődleges célja az, hogy az iskolák és 
az oktatási intézmények valamennyi egyéni 
résztvevője, a lehető legsikeresebb módon vitelezze 
ki az alapvető, és ezzel összefüggésben minden más 
rendszerszinten meghatározott általános és sajátos 
oktatási célkitűzéseket. 
 
Mi a különbség? Mi változott meg? 

Az iskolai krónikák feljegyzései szerint a 
szaktanácsadó azon gyermekekkel és szüleivel 
foglalkozott, akiknél észrevehető volt az oktatás 
elhanyagolása, a gyermek alultápláltsága, az 
igazolatlan órák száma, lopások, fegyelmi 
problémák, a közös tulajdonhoz való helytelen 
hozzáállás, az osztálytársakkal szembeni helytelen 
viselkedés az iskolában, az úton és a buszon, ami 
gyengítette a viselkedésből kapott osztályzataikat.  
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zadnjem letu pa so se zaradi pandemije in posledično 

socialnega distanciranja težave na tem področju še 

poglobile. Vse več otrok doživlja duševne stiske, ki se 

izražajo na različnih razvojnih in učnih področjih v 

odklonilnih oblikah vedenja. Zgodbe, ki mi jih učenci 

zaupajo, imajo vsaka svoje ozadje, zato ni enoznačne 

rešitve. Vsaka zahteva edinstven, individualen 

pristop. V šolski svetovalni službi ustvarjamo pogoje 

za rešitev težav, stremimo k dobremu izidu in 

vključujemo vse udeležene. Največkrat to ni lahko, 

saj zahteva veliko strokovnega znanja, aktivnega 

sodelovanja učenca, njegovih staršev, rejnikov, 

skrbnikov, učiteljev in drugih strokovnih delavcev na 

šoli, pogosto tudi zunanjih strokovnjakov. Pri otrocih 

s posebnimi potrebami se tovrstne motnje izražajo 

še intenzivneje, saj zaradi svojih značilnosti 

velikokrat ne znajo ali ne zmorejo izraziti svojih 

potreb, težav ali jih izražajo na svoj način, ki je 

pogosto za okolico nerazumljen in nesprejemljiv. 

Preventivne dejavnosti so imele v naši šoli prav 
poseben pomen. Skozi mladinske delavnice, tabore, 
različne aktivnosti z okoljem so učenci preko 
izkustvenega učenja pridobivali pozitivne izkušnje, ki 
so vplivale na njihovo pozitivno samopodobo, krepile 
njihova močna področja in jim omogočile nove 
priložnosti za učenje socialnih veščin, veščin za 
življenje. Pri tem je treba izpostaviti pomen 
prostovoljnega dela, ki je svojo razsežnost dobilo v 
letu 1996, ko smo organizirali Tabor za romske 
otroke, v katerem je sodelovalo veliko mladih 
prostovoljcev. Še danes, v različnih oblikah 
prostovoljnega dela, sodelujemo s posamezniki, 
šolami, društvi in organizacijami, predvsem pa z  

 

Nem állítom, hogy manapság nem találkozom 

ezekkel a helyzetekkel, de tény, hogy a mentális 

egészségügyi problémák intenzívebbek. Ma a 

szaktanácsadók olyan tanulókkal találkoznak, akik a 

modern társadalom problémáival küszködnek, mint 

a gyors élettempó, média hatások, a korszerű 

technológia működése, valamint ezek helytelen 

használata és befogadása, az elmúlt évben pedig a 

társadalmi távolságtartás, mint a világjárvány 

utóhatása, ami még jobban elmélyítette a 

problémákat ezen a területen. Egyre több gyermek 

tapasztal mentális szorongást, amelyeket a 

különböző fejlődési és tanulási területeken negatív 

viselkedési formákban fejeznek ki. A történetek, 

amelyeket megosztanak velem, mindegyik saját 

háttérrel rendelkezik, így nincs egyedi megoldás. 

Mindegyik különleges és egyéni megközelítést 

igényel. Az iskolai szaktanácsadó szolgálatban 

megteremtjük a problémák megoldásának 

feltételeit, törekszünk a jó eredményre, valamint a 

problémamegoldásba minden érintett résztvevőt 

bevonunk. Gyakran ez nem könnyű, hiszen rengeteg 

szakmai tudást igényel, aktív részvételt a tanuló, a 

szülő, gyám, nevelő, pedagógus, szakmai munkás 

vagy más külső szakember részéről. A különleges 

igényű gyermekeknél ezek a gondok még 

intenzívebben kerülnek elő, hiszen jellegzetes 

rendellenességeik miatt gyakran nem tudják 

kifejezni szükségleteiket, problémáikat, vagy pedig a 

saját módjukon fejezik ki, ami a környezet számára 

gyakran érthetetlen vagy elfogadhatatlan.  
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Dvojezično srednjo šolo Lendava, ki umešča 
prostovoljno delo tudi med obvezne izbirne vsebine. 

Področje karierne orientacije je bilo skozi zgodovino 
naše šole močno zastopano. Za vsakega učenca je bil 
izdelan individualni načrt poklicne poti, kar še danes 
intenzivno izvajamo in uresničujemo skozi različne 
oblike delavnic, pogovore z učenci in s starši. 
Obiskujemo podjetja, kjer se učenci preizkusijo v 
delovnem procesu, tržnice poklicev, srednje šole, na 
katerih izvajajo programe nižjega poklicnega 
izobraževanja ... Veliko tega poteka v okviru 
tehniških dni, ki se prepletajo z učnim načrtom skozi 
pouk, razširjeni program in v sodelovanju z lokalnim 
in širšim okoljem. Še posebej se v tej smeri 
posvetimo učencem, ki imajo podaljšano 
izobraževanje, kar jim omogoča Zakon o osnovni šoli. 
Naj omenim, da v zadnjih letih intenzivno 
sodelujemo z URI Soča in Racio Celje d. o. o., ki se kot 
izvajalca projekta Prehod mladih s posebnimi 
potrebami na trg dela, katerega namen je nudenje 
strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri 
lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma 
na trg dela, kontinuirano vključujeta in s svojim 
strokovnim znanjem preko različnih aktivnosti 
pomagata posameznikom in njihovim staršem pri 
pomembnem prehodu v nadaljnje izobraževanje 
oziroma na trg dela. Skozi razvojno nalogo Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo z naslovom Uvajanje 
formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme je 
z učenci bilo izvedenih veliko aktivnosti za pridobitev 
poklicnih veščin, prav tako skozi projekt Pogum, 
katerega namen je, da otroci skozi različne 
dejavnosti razvijajo kompetence podjetnosti. 

Vloga staršev pomembno vpliva na uspešnost otrok 
v šoli. Prizadevamo si, da so starši pomembni  

A prevenciós tevékenységeknek különös jelentősége 
volt iskolánkban. Az ifjúsági műhelyekben, a 
táborokban, a környezettel folytatott különféle 
együttműködés, valamint az élményszerű tanulás 
révén, a tanulók pozitív tapasztalatokra tettek szert, 
amelyek hatással voltak bizakodó énképükre, így 
könnyebben fejlesztették erős területeiket, ami új 
lehetőségeket biztosított számukra a szociális 
készségek, és az életben hasznavehető készségek 
elsajátításában. Ennél hangsúlyozni kell az önkéntes 
munka fontosságát, amely kiterjedését 1996-ban 
nyerte el, amikor tábort szerveztünk a roma 
gyermekeknek, amelyet sok önkéntes fiatal segített. 
Ma is részt veszünk az önkéntes munka különböző 
formáiban; magánszemélyekkel, iskolákkal, 
egyesületekkel és szervezetekkel, különös tekintettel 
a lendvai Kétnyelvű Középiskolára, ahol az önkéntes 
munkát a kötelezően választható tantárgyaik közé 
sorolták be. 
 
A pályaorientáció területe az iskola történelmében 
erősen jelen volt. Minden tanulóra egyéni 
karriertervet készítettünk, amelyet még ma is 
intenzíven különféle tanácskozások, beszélgetések 
révén alkalmazunk; különböző műhelymunkák 
formájában, beszélgetésekkel a tanulókkal, 
szüleikkel; látogatjuk a cégeket, ahol a tanulók 
bekapcsolódnak a munkafolyamatba, 
munkaerőpiacokon vesznek részt, alacsonyabb 
követelményszintű szakképzést végző 
középiskolákat látogatnak; a tananyaggal összefüggő 
technikai napokat szervezünk, a kibővített 
programunk keretében a helyi és a tágabb 
környezettel tartjuk a kapcsolatot. Kiemelt figyelmet 
fordítunk ebben az irányban azokra a tanulókra, akik 
az oktatást meghosszabbítják, amelyet az általános  
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sogovorniki o učencih in njihovih potrebah. S starši si 
prizadevamo izgraditi odnos soustvarjanja podpore 
in pomoči za slehernega otroka, skupaj z njim, ob 
upoštevanju perspektive moči.  
 
Naj zaključim z besedami dr. Čačinovič Vogrinčičeve, 
ki meni: »Praksa, ki temelji na perspektivi moči, 
pomeni, da bo vse, kar delaš kot učitelj, starš, 
utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti, olepšati, 
raziskati in izkoristiti učenčevo moč in vire, ko mu 
pomagaš, da doseže svoje cilje, uresniči svoje sanje 
in razbije okove oviranosti in nesreč.« 

Spomenka Juretič, 
svetovalna delavka 

 

 

 

 

 

 

 

iskoláról szóló törvény tesz lehetővé. Hadd említsem 
meg, hogy az elmúlt években intenzíven részt 
veszünk a Sajátos nevelési igényű fiatalok áttérése a 
munkaerőpiacra című projektben, az URI Sočával és 
a Racio Celje d. o. o.-val együttműködve. E projekt 
célja a sajátos nevelési igényű fiataloknak nyújtott 
szakmai segítségnyújtás a továbbtanulásban vagy a 
munkaerőpiacra való könnyebb átmenetben. A 
Szlovén Köztársaság Oktatási és Sporttudományi 
Intézet fejlesztési feladata révén, a Formatív 
értékelés és inkluzív paradigma elnevezésű 
projekttel sok pályaorientációs tevékenységet 
folytattunk a tanulókkal a szakmai készségek 
elsajátítása révén, mint ahogy a Pogum projekt 
keretében is, amelynek célja a gyermekek vállalkozói 
kompetenciáinak fejlesztése különböző 
tevékenységek által. 

A szülő szerepe jelentős hatással van a gyermek 
iskolai teljesítményére. A szülőkkel folytatott 
kommunikáció, a sikeres munka alapja. A 
perspektívákat figyelembe véve, velük olyan 
együttműködési viszonyokat alakítunk ki, amelyek a 
támogatáson és a segítségnyújtáson alapszanak.  

Hadd fejezzem be dr. Čačinovič Vogrinčič 
gondolataival, aki úgy véli: "A perspektíván alapuló 
gyakorlat azon alapszik, hogy mindaz, amit 
tanárként, szülőként csinálsz, azzal lesz indokolt, 
hogy segítesz a tanulóban felfedezni, szépíteni, 
kihasználni az ő erőtartalékját, és erőforrásait, s ezzel 
segítve neki céljai elérésében, álmai 
megvalósításában, valamint megtörni a 
fogyatékosság és a szerencsétlenség béklyóit." 

 

Juretič Spomenka,  

iskolai szaktanácsadó 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo šolske knjižnice je sestavni del vzgojno-
izobraževalnega dela na šoli. Šolska knjižnica skrbi za 
literarno noto naše šole. Obiskujejo jo učenci in 
strokovni delavci šole. Ker smo dvojezična šola, je 
gradivo v šolski knjižnici dvojezično, v slovenskem in 
madžarskem jeziku, kjer je razmerje v količini gradiva 
glede na jezik približno enako. Šolska knjižnica ima 
poleg knjižničnega fonda tudi bogat učbeniški sklad. 
Izposoja poteka računalniško, s programom Cobiss. 
Referenčno gradivo je namenjeno večinoma 
učencem in je prilagojeno njihovim sposobnostim in 
specifiki pouka; gradivo za strokovne delavce 
predstavlja manjši del šolske zbirke.  
Spodbujanje branja pri učencih je zahtevno, 
spodbujanje branja pri učencih s posebnimi 
potrebami toliko bolj. Zato smo skozi leta po sistemu  

ISKOLAKÖNYVTÁR 
 
Az iskolakönyvtár munkája szerves része az oktatási-
nevelési munkának, hiszen feladatának tartja az 
irodalmi élet megközelítését a tanulók és 
pedagógusok számára. Kétnyelvű iskolaként a 
könyvtár szlovén és magyar nyelvű 
anyagmennyiséggel rendelkezik, aránya körülbelül 
azonos. A könyvtár gazdag tankönyvalappal 
rendelkezik. Számítógépes kölcsönzés folyik a Cobiss 
programon keresztül. A referenciaanyag elsősorban 
a tanulók képességeihez és az oktatás 
sajátosságaihoz igazodik; a pedagógusok 
rendelkezésére álló szakirodalom, a gyűjtemény 
kisebb részét képviseli. A tanulók olvasásra 
ösztönzése kihívást jelent, de a sajátos nevelési 
igényű tanulók olvasásának ösztönzése még 
nagyobb kihívást. Ennek érdekében az évek során 
speciális megközelítéseket fejlesztettünk ki az 
olvasás öröme előmozdítása érdekében. 
Hangoskönyveket hoztunk létre, szakmai 
kapcsolatokat alakítottunk ki,  nemzedékek közötti 
olvasásokat szervezünk, együttműködünk a lendvai 
városi könyvtárral stb. Ezek azok a tevékenységek, 
amelyek ösztönzik az olvasót az újabb olvasásra. 
Tanulóink sajátos képességeit figyelembe véve, 
különösen sikeresnek bizonyulnak az olvasási 
projektek, amelyek a könyvtári munka szerves részei, 
mint például a Nemzeti Olvasás Hónapja, a Mi Kis 
Könyvtárunk, az Olvasójelvényünk, a Könyvvel 
növekszem és a Nemzedékek közötti olvasás 
elnevezésű projektek. E projektek keretében 
Susanne Mattiangeli író és Catherine Zarip 
illusztrátor is meglátogatott bennünket. Emlékezetes 
élmény volt. 
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preizkušanja na naši šoli razvili posebne pristope 
spodbujanja veselja do branja. Pristopi, ki so se glede 
na specifiko sposobnosti naših učencev izkazali kot 
zelo uspešni, so: ustvarjanje zvočnih knjig z učenci, 
medpredmetna povezava s spodbujanjem bralne 
aktivnosti, medgeneracijsko branje, sodelovanje z 
mestno knjižnico Lendava in izvedba vsakoletne 
prireditve na osnovi različnih tem iz literature. 
Vključeni smo v bralne projekte Nacionalni mesec 
skupnega branja, Naša mala knjižnica, Bralna značka, 
Rastem s knjigo in Medgeneracijsko branje.  
V okviru teh projektov sta nas obiskali pisateljica 
Susanne Mattiangeli in ilustratorka Catherine Zarip. 
Bilo je nepozabno doživetje. Učenci uživajo tudi v 
mesečnem medgeneracijskem branju preko 
aplikacije zoom.   
Kot knjižničarka namenjam veliko pozornosti 
spoznavanju madžarske književnosti, v okviru katere 
učenci spoznavajo kanonske avtorje in njihova dela 
ter otroško in sodobno literaturo. Berejo madžarske 
pravljice, romane in pesmi. Spoznavajo tudi 
lendavske pisatelje in pesnike, ki ustvarjajo v 
madžarščini. 
Rezultat bralnih projektov ter uric za spodbujanje 
branja ni zanemarljiv, saj je opazen povečan obisk 
šolske knjižnice in s tem tudi povečana izposoja 
knjižničnega gradiva. Te dejavnosti so tudi uspešno 
vpeljane v pouk kot medpredmetne povezave. 
Opazen je tudi uspeh pri učencih na osebnostni 
ravni. Branje jih bogati in ko učenci, tudi tisti s težjimi 
motnjami v duševnem razvoju, zaigrajo junake iz 
prebranih literarnih del, postanejo zares junaki.  
Vsekakor pa z branjem širijo svoj besedni zaklad, 
razvijajo pozitivno samopodobo ter spretnosti, 
potrebne za življenje.  
 

A nemzedékek közötti olvasás havi online találkozója 
is megpecsételő élmény. Könyvtárosként nagy 
figyelmet fordítok a magyar irodalom 
megismerésének is, amelyen keresztül a tanulók 
megismerhetik a magyar kánon szerzőket és 
műveiket, a gyermek- és kortárs irodalmat. Magyar 
meséket, regényeket és verseket is olvasnak. 
Ismerkednek a környékbeli lendvai írókkal, költőkkel, 
akik magyarul alkotnak. Az olvasási projektjeink és a 
könyvtári órák eredményei említésre méltók, hiszen 
észrevehetően megnőtt az iskolai 
könyvtárlátogatások száma, a könyvtári anyag 
kölcsönzése és sikeresebb lett a tantárgy közti 
korreláció is.  
A tanulók körében - még a súlyosan értelmi 
fogyatékos tanulók esetében is - a személyiség 
szintjén észrevehető az elért siker. Leírhatatlan 
érzések és visszajelzések tapasztalhatók egy-egy 
irodalmi mű színpadra állítása kapcsán, amikor 
tanulóink lehetőséget kapnak arra, hogy 
megmutassák egyedülálló tudásukat. Mindenesetre 
az olvasással fejlesztik szókincsüket, pozitív 
önképüket, valamint az élethez szükséges 
készségeiket. 
 

Sabo Manuela, 

könyvtáros 
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Dovolite mi, da svoje misli zaključim s Pavčkovo 
pesmijo: 
 

Brati pomeni početi podvige. 
Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 
in med brati še kaj. 

 
Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 
Teže pa je, a tudi bolj slavno, 
brati pravilno in hitro nazaj. 

 
A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 
čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 
 

Manuela Sabo, 
knjižničarka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

73 

ODMEVNI DOGODKI V ZADNJEM 

DESETLETJU   
 

PRIREDITEV MI ZMOREMO  
 

Že 50 let opravlja naša šola svoje poslanstvo na 
področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja 
otrok s posebnimi potrebami. Pri vzgojno-
izobraževalnem delu si strokovni delavci nenehno 
prizadevamo iskati poti za razvoj vsakega 
posameznega otroka. Pri tem želimo biti inovativni in 
ustvarjalni. Upoštevamo interese otroka, 
spodbujamo njegovo samostojnost in ustvarjalnost 
ter razvijamo njegova močna področja.  

Naša odprtost za nove izzive nas loči od drugih in nas 
vedno znova motivira za nove naloge v podporo 
razvoju našega zavoda.  

Tako se je pred 9 leti porodila misel, da bi se učenci 
in učitelji širši javnosti predstavili s svojo prireditvijo, 
na kateri bi skozi radovedne, igrive otroške oči 
predstavili njihove želje in hrepenenja po novih 
doživetjih. Naš moto je bil: Mi zmoremo. 

In tudi smo! Zmogli! 

23. marca 2013 je na odru Gledališke in koncertne 
dvorane v Lendavi bila premiera naše prve 
samostojne prireditve z naslovom MI ZMOREMO. 
Učenci in učitelji smo na svojstven način skozi glasbo, 
ples in igro uprizorili priredbo pravljice Veveriček 
posebne sorte avtorice Svetlane Makarovič.   

JELENTŐS ESEMÉNYEK AZ 

ELMÚLT ÉVTIZEDBEN 
 

MEGY EZ NEKÜNK RENDEZVÉNY 
 

Iskolánk már ötven éve teljesíti küldetését a sajátos 
nevelési igényű gyermekek oktatása és képzése 
terén. Az oktatási munka során pedagógusaink 
folyamatosan arra törekszenek, hogy megtalálják az 
egyes gyermekek képességeinek fejlesztése módjait. 
Újszerűek és ötletgazdagok vagyunk. Figyelembe 
vesszük a tanulók érdekeit, ösztönözzük őket az 
önállóságra, fejlesszük kreativitásukat és erős 
területeiket.  

Az új kihívásokra való nyitottságunk különböztet meg 
bennünket másoktól, az intézményünk fejlődése 
mindig újra lelkesít bennünket az új feladatokra. 

Így 9 évvel ezelőtt született meg az a gondolat, hogy 
az iskola tanulói és tanárai a nagyközönségnek olyan 
rendezvényt mutatnának be, amely 
gyermekszemmel rámutatna a kíváncsi, játékos 
vágyainkra, vágyódásainkra. Mottónk ez volt: Megy 
ez nekünk.  

Ment is! És meg tudtuk csinálni! 

2013. március 23-án, a Lendvai Színház-és 

Hangversenyterem színpadán mutattuk be az első 

önálló rendezvényünket, Megy ez nekünk címmel. A 

tanulók és pedagógusaink egyedi módon, zenén 

keresztül, tánccal és játékosan mutatták be Svetlana  

Makarovič, Veveriček posebne sorte cimű meséjét. 
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Skozi močna področja naših učencev smo opozorili 
nase, da želimo, zmoremo in znamo.  
Prireditev je bila zelo uspešna in odmevna tako pri 
gledalcih kot medijih. Poželi smo pohvale, kar je bilo 
za naše učence še kako pomembno!  
Danes je prireditev postala že tradicionalna. Od leta 
2013 do danes se jih je zvrstilo sedem: 

− Pika Nogavička obišče Lendavo,  

− Ujemi svoje sanje z Obutim mačkom,  

− Na krilih otroštva,  

− Dober dan, življenje!, 

− Maček Muri, 

− Jaz pa pojdem …  
 
V vsaki izmed zgodb učenci s svojo preprostostjo in 
iskrenostjo, s trudom, pogumom, vztrajnostjo in 
zaupanjem vase s svojimi talenti in darovi v 
vsakdanje dogajanje vnesejo lahkotnost in igrivost 
ter se dotaknejo src in duš slehernega. 

Učitelji se ob tem razveselimo vsakega napredka, saj 
pomeni nov uspešen korak otroka na poti 
odraščanja, na poti v življenje. Vsak otrok je svet 
zase, neponovljiv in edinstven in zato primerljiv le s 
samim seboj. Vsaka drugačnost je kot dragulj, ki ga 
otrok prinese s seboj in z njim obogati naše življenje. 

Na nas je, da najdemo veličino v njihovih preprostih 
zgodbah. 

Silvestra Kolenko 

 

 

 

Tanulóink erős területeiken keresztül hívták fel 
magunkra a figyelmet, azzal a céllal, ha nagyon 
akarunk valamit, azt meg lehet, és meg is tudjuk 
csinálni. 

A rendezvény nagy sikert aratott mind a nézők, mind 

a média részéről. Elismerést kaptunk mindenfelől, 

ami tanulóinknak még mennyire, hogy fontos volt! 

Ma a rendezvény hagyományossá vált. 2013-tól - a 

mai napig - 7 rendezvényt sikerült színpadra 

állítanunk: 

− Harisnyás Pippi meglátogatja Lendvát, 

− Érd el az álmaidat a Csizmás kandúrral!, 

− A gyermekkor szárnyain, 

− Az élet mindenkié!, 

− Maček Muri, 

− Útra kelek … 

A tanulók minden egyes történetben a saját 
egyszerűségükkel, őszinteségükkel, erőfeszítésükkel, 
bátorságukkal, kitartásukkal, az önmagukba vetett 
magabiztosságukkal, tehetségükkel könnyedén, és 
játékosan lépnek be a mindennapi eseményekbe, 
amivel megérintik a nézők szívét és lelkét. 

 A tanárok minden egyes fejlődésnek örülnek, hiszen 
ez sikeres lépés a felnőtté válás felé, az életbe vezető 
úthoz. Minden gyermek egy önálló világ, 
megismételhetetlen, egyedi és csak önmagához 
hasonlítható. Minden másság olyan, mint egy ékszer, 
amelyet a gyermek magával hoz, és ezzel gazdagítja 
életünket.  

Csak rajtunk múlik, hogy egyszerű történeteikben 
megtaláljuk e ezt a nagyszerűséget.  

 
Kolenko Silvestra 
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Za uspešnost prireditev so prav tako zaslužni mnogi učitelji, ki so v preteklih letih bili zaposleni na naši šoli. 

A rendezvények sikere azon tanároknak is köszönhető, akik az elmúlt években iskolánkban dolgoztak. 

 

 

 

Letošnja prireditev z naslovom Jaz pa pojdem ... je nastajala v 

okviru projekta POGUM. Vsi učenci šole so bili aktivno vključeni v 

vse dejavnosti, ki so potekale od načrtovanja do izvedbe 

prireditve. 

 

Az idei rendezvény, az Útra kelek ... a POGUM projekt keretében 

jött létre. Az iskola minden tanulója aktívan részt vett a projekt 

tevékenységeiben, a rendezvény tervezésétől a rendezvény 

megvalósításáig.  
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PRESELITEV ŠOLE 
 

Že pred leti je naša ustanoviteljica Občina Lendava 

prisluhnila potrebam po novih, sodobnejših 

prostorih za delovanje naše dejavnosti. Takratni 

župan, g. Anton Balažek, je bil prepričan, da otroci s 

posebnimi potrebami potrebujejo boljše, 

ustreznejše pogoje za vzgojo in izobraževanje, ki 

bodo zagotavljali optimalni razvoj te populacije otrok 

in mladostnikov.  Obojestranska volja in prepričanje, 

da potrebujemo boljše pogoje dela, sta bili tako 

močni, da smo pristopili k intenzivnemu iskanju 

rešitev. Z izgradnjo novega vrtca leta 2012 in izselitve 

njihove dejavnosti na drugo lokacijo, nam je bila 

dana možnost preselitve v prostore nekdanjega vrtca 

v Ulici heroja Mohorja v Lendavi. Začele so se 

priprave za obnovo objekta. Naša pričakovanja so se 

uresničila, ko smo 1. septembra 2014 v novo šolsko 

leto vstopili v novih, svetlih prostorih. 

Spomenka Juretič 

 

AZ ISKOLA KÖLTÖZTETÉSE 
 

Alapítónk, Lendva Község Önkormányzata 

meghallgatta kérésünket, hogy szükségesnek 

érezzük a korszerűbb helyiségek fontosságát 

tevékenységeink végzéséhez. Az akkori polgármester 

úr, Anton Balažek meg volt győződve arról, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekeknek jobb, 

megfelelőbb körülményekre van szükségük a 

nevelési és oktatási munka terén, ami kielégíti a 

gyermekek és serdülők ezen populációjának 

optimális fejlődését. A kölcsönös akarat és 

meggyőződés, hogy jobb munkakörülményekre van 

szükségünk, olyan erős volt, hogy intenzív 

megoldáskereséshez folyamodtunk. 2012-ben - az új 

óvoda felépítésével - az óvoda tevékenységei 

átköltöztek az új épületbe, így mi lehetőséget 

kaptunk arra, hogy az óvoda épületébe, helyére mi 

költözhessünk, a Hős Mohor utcába. Megkezdődött 

az épület felújítása. Elvárásaink valóra váltak, 2014. 

szeptember 1-jén, az új tanévet már az új, világos 

helyiségekben kezdtük.  

Juretič Spomenka 
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SPECIALNA OLIMPIJADA  
 
»Pustite mi zmagati,  
če pa ne morem zmagati, 
naj bom pogumen v svojem poskusu.« 
 
Naša šola je leta 2019 bila organizatorka 26. iger 
SPECIALNE OLIMPIJADE za področje mariborsko-
pomurske regije. 
 
In kaj sploh je Specialna olimpijada?  
 
To je svetovno športno gibanje, namenjeno osebam 
z motnjami v duševnem razvoju, ki združuje 
športnike na športno-tekmovalnem, socialnem in 
kulturnem področju. Gibanje je bilo ustanovljeno v 
prepričanju, da osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, ne glede na njihovo prizadetost, lahko 
sodelujejo v športnih aktivnostih.  
Tekmovanja potekajo na lokalnem, regijskem, 
državnem in mednarodnem nivoju. 
Na športnih tekmovanjih so tekmovalci razvrščeni v 
skupine glede na sposobnosti, kar jim ponuja 
priložnost za zmago med sebi enakimi. Dobri 
rezultati in uvrstitve učencev štejejo kot pogoj za 
udeležbo na evropskih in svetovnih igrah Specialne 
olimpijade. 
Mednarodno Specialno olimpijado je leta 1968 
ustanovila Eunice Kennedy Shriver. Prve 
mednarodne igre Specialne olimpijade so bile istega 
leta v Chicagu v ZDA. Danes je v gibanje vključenih 
več kot 180 držav sveta, med njimi je kot 
polnopravna članica tudi Slovenija. 

Na naši šoli imamo v Posebnem programu vključen 
program Specialne olimpijade v področje gibalno- 

SPECIÁLIS OLIMPIA 
 
„Engedd, hogy győzzek,  
de ha nem győzhetek,  
hadd küzdjek bátran!” 
 

Iskolánk volt 2019-ben a Drávavidék-Muravidék 
régió Speciális Olimpia regionális játékainak 
szervezője.  
 
És mi a speciális olimpia?  
 

A speciális olimpia az értelmi fogyatékossággal élő 

embereknek szervezett világméretű sportmozgalom, 

amely egyesíti őket a sport, a szociális és a kulturális 

területen. A mozgalom abban a hitben jött létre, 

hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

fogyatékosságuktól függetlenül, részt vehetnek a 

sporttevékenységekben.  

A versenyek helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi 

szinten zajlanak. A sportversenyeken a versenytársak 

képességeik szerint csoportosulnak, amely 

lehetőséget nyújt számukra az egyenlőek közötti 

győzelemre. A jó eredmények és a tanulók 

rangsorolása, a speciális olimpia európai és 

világjátékain való részvétel feltétele. A nemzetközi 

Speciális Olimpiát Eunice Kennedy Shriver 1968-ban 

hozta létre. A speciális olimpia első nemzetközi 

játékai Chicagóban voltak megszervezve, 

ugyanebben az évben az Egyesült Államokban. Ma 

már több mint 180 ország vesz részt a mozgalomban, 

beleértve Szlovéniát is mint teljes jogú tagot.  
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športne vzgoje in se tako lahko aktivno vključujemo 
v vsa regijska, državna, evropska in svetovna 
tekmovanja. 
Naj omenim, da naši učenci na regijskih igrah 
specialne olimpijade dosegajo dobre rezultate. V 
atletskih disciplinah smo pred nekaj leti osvojili eno 
zlato in dve srebrni medalji. Imeli pa smo že tudi 
predstavnika naše šole na svetovnem prvenstvu na 
zimskih igrah Specialne olimpijade v Torontu.  
 
In tako so v sredo, 22. 5. 2019, na športnem centru 
in v telovadnicah DOŠ I Lendava potekale 26. regijske 
igre Specialne olimpijade za mariborsko-pomursko 
regijo.  

Iger se je udeležilo 177 tekmovalcev in tekmovalk v 
spremstvu 55 spremljevalcev, mentorjev iz 16 
različnih zavodov iz Pomurja in Podravja. Sodelovali 
so tudi učenci iz Centra za Odgoj i obrazovanje 
Čakovec iz Hrvaške in učenci Móricz Zsigmond 
Egységes Módszertani és Gyógypedagógiai 
intézmény Lenti iz Madžarske.  

Tekmovalci so se pomerili v treh športnih disciplinah, 
in sicer v atletiki, namiznem tenisu ter elementih 
košarke. Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli medaljo, 
ostali pa v spomin na udeležbo spominske trakce. 
Regijske igre so kvalifikacija za olimpijado na državni 
ravni. 

Prireditev smo popestrili z živahnim kulturnim in 
zabavnim programom.  

Samo prireditev je s svojo nesebično pomočjo 
podprlo veliko prostovoljcev, podjetij in zavodov 
lokalne skupnosti Lendava, predvsem velja omeniti  

 

Iskolánkban, a speciális program foglalja magába a 

testnevelés területén a speciális olimpiai programot, 

így aktívan részt vehetünk minden regionális, 

országos, európai és világversenyen. 

Hadd emeljem ki, hogy tanulóink jó eredményeket 

érnek el a speciális olimpia regionális játékain. 

Néhány évvel ezelőtt egy arany és két ezüstérmet 

nyertünk atlétikában. De volt már olyan is, amikor 

iskolánknak képviselője a torontói téli olimpiai 

játékok világbajnokságára is kijutott.  

Így tehát 2019. május 22-én, szerdán folyt az I. Sz. 

Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 

sportközpontjában és tornatermeiben a Drávavidék-

Muravidék régió speciális olimpia játékai.  

A játékokon 177 versenyző vett részt 55 kísérő és 

mentor kíséretében, 16 különböző intézményből, 

Muravidékről és Drávavidékről. Részt vettek a horvát 

partneriskola, Centar za Odgoj i obrazovanje 

Časkovec tanulói és mentorai is, valamint a 

magyarországi Móricz Zsigmond Egységes 

Módszertani és Gyógypedagógiai intézmény Lenti 

tanulói és mentorai is. 

A versenyzők három sportágban versenyeztek, és 
pedig atlétikában, asztaliteniszben és a kosárlabda 
elemeiben. A kategóriák első három győztesei érmet 
kaptak, a többi versenyző emlékszalagot és részvételi 
emléklapot. A regionális játékok állami szintű 
minősítést jelentenek az országos olimpiára. 
 
Vidám kultúr- és szórakoztató programmal 
gazdagítottuk az eseményt. 
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prostovoljce podjetja Lek, ki nam pri vseh večjih 
prireditvah vedno priskočijo na pomoč.  

Vsak je s svojim prispevkom na svoj način ponudil 
osebam z motnjami v duševnem razvoju priložnost 
za zmago med sebi enakimi ter pustil svoj pečat v 
času. 
 

Árpád Fodor 
 
 
 

A sporteseményt számos jótékony ember önzetlen 
segítségével támogatta; a lendvai helyi közösség 
vállalatainak és intézményeinek alkalmazottai, 
hangsúlyozva a Lek vállalat önkénteseit, akik minden 
fontosabb eseményen is segítségünkre vannak. 
 
Minden résztvevő a maga módján alkalmat adott az 
értelmi fogyatékossággal élőknek az egyenlőek 
közötti győzelemre, nyomot hagyva az időben. 

Fodor Árpád 

 

26. igre SPECIALNE OLIMPIJADE za področje mariborsko-pomurske regije, 2019 
Drávavidék-Muravidék régió Speciális Olimpia regionális játékok, 2019 
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MISLI UČITELJEV IN STARŠEV  

A PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK GONDOLATAI 
 
 

MOJA LETA SLUŽBE 

Z veseljem sem se odločila za študij specialne pedagogike, čeprav sem se zavedala, da je delo z učenci s posebnimi 
potrebami zahtevno in odgovorno. 

Po končanem študiju, leta 1981, sem se zaposlila na OŠ Jože Kramar – Juš v Lendavi in prevzela oddelek učencev z 
zmerno, težjo in najtežjo motnjo v razvoju I. stopnje. Običajno so učence spremljale še številne druge ovire in 
motnje. Bila sem mlada in zagnana učiteljica, zato me tudi takratni predsodki ljudi o naših učencih niso motili. 

Vključevanje otrok v takratne posebne šole še ni bilo obvezno, za starše pa je bil vpis otroka strah pred neznanim, 
bojazen, da bo njihov otrok zaznamovan za vse življenje. Za prevoz otrok v šolo so poskrbeli starši, pozneje pa jim 
je šola zagotovila spremljevalca do avtobusne postaje. 

Delovni pogoji so bili dobri, kolektiv je bil sorazmerno mlad. Vsi smo iskali poti in načine, kako našim učencem 
omogočiti čim boljše pogoje za učenje. V začetku še nisem imela varuhinje, tako da sem vso delo z učenci opravljala 
sama. Vsi varuhi, četudi niso imeli posebnih znanj, so se lepo vključili, pomembno je bilo, da so imeli radi naše 
otroke in delo z njimi. 

V tistem času smo si učitelji kar sami izdelovali igrače, učne in didaktične pripomočke, seveda preproste in iz 
različnih materialov. 

Ves čas sem delala z učenci z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v razvoju. Po starem je bil to Oddelek delovnega 
usposabljanja, po novem se imenuje oddelek Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. 

Spreminjali so se nazivi šole, zakonodaja, učni načrti, programi … Učne vsebine so ostajale, toda posodobili smo 
didaktične pristope, metode in načine poučevanja, učne pripomočke. Skupaj z učenci smo bili še posebej 
zadovoljni, ko smo odpotovali v šolo v naravi na morje in v druge kraje po Sloveniji. Nasploh je pouk v naravi za 
naše učence zelo primeren, saj spoznajo in se naučijo novih spoznanj, ki jih bodo lahko uporabili v življenju. Tudi 
šolske in obšolske dejavnosti, ki nam omogočajo spoznavanje različnih krajev, ljudi in običajev so velika popestritev 
pouka in obogatitev znanja. Druženje z otroki v različnih situacijah izven pouka nam daje možnost tudi za boljše 
spoznavanje, za sprostitev, igro in smeh.  
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Naši učenci se v začetku niso vključevali v športna tekmovanja, zato so bili srečni, ko so se lahko vključili v program 
SPECIALNE OLIMPIJADE. Mi smo se udeleževali regijskih iger, in sicer mariborsko-pomurske regije. Priprave so 
zahtevale kar veliko napora, zato je bila za naše otroke vsaka zmaga zlata. Nastopi na velikih stadionih v Mariboru, 
na Ptuju, v Ormožu so bili zanje enkratno in nepozabno doživetje. Slogan iger: »Pustite mi zmagati, če pa ne morem 
zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu«, nam zgovorno pove vse. Lendavčani smo že dvakrat bili 
organizatorji Specialne olimpijade mariborsko-pomurske regije. Ponosni smo bili na uspehe naših tekmovalcev, saj 
so večkrat stopili na zmagovalne stopničke. Nepozabni spomin na aplavze, smeh, srečo, tudi solze v očeh, ki so 
spremljale tako učence kot učitelje. Specialne olimpijade so uspešno združevale športne, socialne in kulturne 
aktivnosti. 

Udeleževali smo se tudi likovnih kolonij v Črni na Koroškem. 

Na ABILIMPIADI smo bili že večkrat, kjer smo bili kreativni in ustvarjali v slikanju, izdelovanju ikeban … 

Pedagoške izkušnje, izpopolnjevanje znanja ter hospitacije so se izvajale na aktivih učiteljev. To smo nadgradili še 
s srečanjem učencev OVI Pomurja, ki so bili v različnih krajih v Ljutomeru, Lendavi, Murski Soboti in Gornji Radgoni. 
Pozneje so se aktivi preimenovali v študijske skupine. 

Uspešno sodelujemo tudi s šolo v Lentiju na Madžarskem, srečujemo se z učitelji in izmenjujemo svoja pedagoška 
spoznanja, učenci se udeležujejo taborov, tekmovanj, posebej doživeta pa so srečanja za starše. 
Tudi s šolo Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec gojimo več desetletno sodelovanje, predvsem na športnem 
področju. Radi smo se udeležili srečanja Plivaj i uživaj. 
Družili smo se tudi z OŠ Stanka Vraza iz Ormoža. Še vedno pa uspešno sodelujemo z VDC Lendava in OŠ IV iz Murske 
Sobote. 

Medgeneracijsko sodelovanje poteka z Društvom upokojencev, Domom starejših občanov Lendava, s Kolpingom 
iz Lentija. Na obisku jim kaj zapojemo, zaplešemo, recitiramo. 
Sodelujemo in pripravljamo tudi prireditve, proslave, razstave. Obeležimo vse pomembnejše jubileje in dneve. 
Večkrat smo povabili starše na različne delavnice.  
V mojih letih službe smo začeli opravljati tudi mobilno specialno-pedagoško službo po vrtcih in osnovnih šolah. 
Poučevala sem otroke od vrtca pa vse do 8. razreda, na večini šol lendavske upravne enote. Delo je bilo zelo 
zahtevno. 

Zame bo 50. rojstni dan šole dvojni jubilej, saj se bom po štiridesetih letih dela na tej šoli upokojila. 

Sledila sem novim izzivom in prehodila pot od svinčnika, krede, do računalnika, IKT-table ter do aplikacije 
 ZOOM – poučevanja na daljavo. Ne ni bilo težko, saj sem svoje učence imela rada, delo pa sem opravljala z velikim 
veseljem in ljubeznijo. 
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Ponosna sem na svojo šolo, njen visok jubilej, na sodelavce, predvsem pa na učence. Spomin nanje ne bo nikoli 
zbledel. 
Vsem sodelavcem želim še veliko uspehov in radi imejte svoje učence.  

»Vsaka družba je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen.« 

Majda Maučec,  
specialna pedagoginja 

 
 

 

Ötven évvel ezelőtt, a lendvai vár dombja alatt kezdődött iskolánk 
története. A történet utolsó 18 évének én is a részese vagyok.  

Mesélhetnék anekdotákat, sorolhatnám az eseményeket, írhatnék 
tanulóink, munkatársaink szomorú elvesztéséről, valamint örömökkel, 
boldogsággal és sikerekkel teli élményekről is. Mindezek helyett inkább 
csak köszönetem fejezném ki, hogy része lehetek ennek a közösségnek. 
Egy olyan közösségnek, amelyben a szülőkkel szorosan együttműködve 
tanítjuk, neveljük a tanulóinkat az életre. A közös 
együttműködéseknek köszönhetően tartós baráti kapcsolatok 
alakultak ki, amelyek fennmaradtak azután is, miután útjaink 
szétváltak. A jövőben is szeretnék új kalandokat, eseményeket és 
kihívásokat. Szeretnék új arcokat megismerni, tanítani, nevelni, hogy 
még sokáig fennálljon iskolánk története.  

A mi feladatunk az volt és az is marad, hogy segítsük kialakítani 
tanulóink személyiségét, fejleszteni erősebb területeiket, és ezzel 
felkészíteni őket a jövőben való boldogulásra. 

     Horvath Izabel,  
kísérő 

 

  



 

 

83 

Pred šestimi leti sem postala del zgodbe, ki jo Dvojezična osnovna šola II Lendava uspešno piše že petdeseto leto. 
Jeseni leta 2015 sem prvič prestopila prag te šole v svoji novi življenjski vlogi, vlogi učiteljice. Napočil je čas, da se 
vsa nabrana teorija in znanja skozi moja leta šolanja prenesejo v prakso. A kar hitro se je izkazalo, da se teorija v 
marsičem razlikuje od prakse. Prisoten je bil strah pred novim, neznanim. Kot pravijo, je vsak začetek težak, a če 
imaš ob sebi prave ljudi, je vse lažje. In jaz sem jih očitno imela. Ob delu sem postopoma spoznavala otroke, 
sodelavce in hkrati sebe – svoje meje, (skrite) sposobnosti, moč prilagajanja in šibkosti. Skupaj z učenci sem iz 
dneva v dan rasla, se učila in napredovala. Po vsakem porazu sem vstala in šla naprej.  
Res, da v oddelkih nikoli nisem imela veliko učencev, je pa delo v kombiniranih oddelkih otrok s posebnimi 
potrebami, in to z najmlajšimi, vse drugo kot enostavno. Veliko odgovornost sem čutila, in jo čutim še danes, do 
vsakega posameznika, še posebej vsakega prvošolca, ki mu šola predstavlja novo okolje, nove izzive in čez čas tudi 
drugi dom. Z zavedanjem, da zaobjema prvo triletje obdobje postavljanja marsikaterih temeljev za nadaljnji 
uspešen razvoj otroka, sem čutila vedno večji pritisk. Hitro sem spoznala, da stvari ne gredo vedno tako kot si jih 
človek zamisli. Včasih stopamo en korak naprej in spet dva nazaj. Spoznala sem, da se je treba okoliščinam hitro 
prilagoditi in svoje kriterije marsikdaj spremeniti. Kljub strahovom in izzivom menim, da sem do sedaj z vsakim 
posameznikom uspela ujeti ritem, ki mu lahko slediva z vsemi potrebnimi vzponi in padci. Delo v oddelku z 
najmlajšimi je hkrati zelo lepo, igrivo in veselo in noben dan ni enak prejšnjemu. Otroška iskrenost in nagajivost 
nas vse povezujejo in nam popestrijo vsakdan.  
Ves trud, delo in težave, s katerimi se soočam pri svojem delu, se poplačajo z vsakim napredkom posameznika ter 
vidno iskrico veselja in sreče v njegovih očeh. V čast si štejem, da sem lahko del take šole, ki ji je mar – mar za 
vsakega učenca, starša, delavca. Del take šole, ki so ji ob akademskem znanju pomembne tudi vseživljenjske 
veščine ter nenazadnje dobri medčloveški odnosi.  
Svoj zapis naj zaključim z mislijo Johna Fischerja, ki pravi: »Poskrbeti moramo, da bo imel vsak otrok enake 
možnosti: toda ne takih, da bi postal kot drugi, ampak take, da bi postal drugačen – da bi prepoznal svoje 
edinstvene sposobnosti.« 

Petra Tot 
 
 
 

Prve izkušnje z otroki s posebnimi potrebami in delom z njimi sem si pridobila na Dvojezični osnovni šoli II Lendava, 
kamor sem prihajala kot prostovoljka. Moji prvi koraki so bili negotovi, polni dvoma in morda celo malo 
prestrašeni. Toda toplina in sproščenost kolektiva ter neskončna srčnost učencev so me hitro potegnili vase in 
kmalu sem začutila, da bo to prava pot zame. Pozneje sem na šoli začela delati kot učiteljica in spomin na prvo uro 
v oddelku posebnega programa ter vzpodbudne besede in dejanja učencev, s katerimi so me takrat sprejeli, mi še 
vedno dajejo moč in pogum za delo. 

Mojca Jereb 
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Moja pot na DOŠ II Lendava je dokaj kratka, saj sem se kolektivu priključila letos januarja. Kljub temu, da sem prišla 

šele pred kratkim, mi vsak dan, teden in mesec prinašajo nove izkušnje, izzive in spomine, ki ne bodo nikoli zbledeli, 

navsezadnje pa tudi novo znanje, saj se učitelji učimo vedno znova skupaj z učenci.  

Na šoli sem zaposlena kot mobilna učiteljica za dodatno strokovno pomoč, tako da se na naši šoli zadržujem zelo 
malo. Lahko bi rekla, da v Lendavo na DOŠ II hodim le na obisk. V letošnjem šolskem letu poučujem na treh 
osnovnih šolah: v Turnišču, na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in DOŠ Genterovci. Na omenjenih šolah delam s 
sedmimi učenci, petimi fanti in dvema dekletoma. Moje delo ne poteka le v šoli, obiskujem tudi vrtec OŠ Franceta 
Prešerna Črenšovci, Enota vrtec Črenšovci, kjer delam z dvema otrokoma.  
Začetni tedni mojega dela kot učiteljica so bili zagotovo težki. Strah in začetna trema sta bila prisotna, saj se delo 
učiteljice zelo razlikuje od dela vzgojiteljice, ki sem ga opravljala prej. Ob pomoči in svetovanju sodelavcev, ki so 
mi nesebično pomagali in me usmerjali, sem zelo hitro ujela tempo, ki ga zahteva mobilna služba, in se hitro 
»utirila« v njihov vagon ter začela delati s polno paro. Pri uvajanju na novo delovno mesto mi je bilo lažje, ker 
učence in otroke iz OŠ Črenšovcev poznam iz prejšnje službe in sem vedela, kaj lahko pričakujem. Ostali dve šoli 
sta bili zame večji izziv, saj nisem poznala niti kolektiva niti učencev.  
Delo, ki ga opravljam, me zelo veseli. Rada imam nove izzive, adrenalin in »akcijo«, ki je v mobilni službi ne 
primanjkuje. Hitro sem ujela ritem na ostalih dveh osnovnih šolah, spoznala različne načine dela in pristope k delu.  
Otroka v vrtcu in učenci, s katerimi delam, so zelo navihani, dobrosrčni, veseli in vedno nasmejani. Pri naših urah 
prevladujeta smeh, dobra volja ter igra, preko katere učenci spoznavajo in utrjujejo znanje. Včasih je kaj slabe 
volje, nemotiviranosti za delo in trme, a skupaj to hitro preženemo.  
V tem kratkem času, odkar opravljam delo učiteljice, se je nabralo že veliko pozitivnih vtisov. Pridobila sem mnogo 
izkušenj, novih poznanstev, idej za delo, veliko sem se naučila od sodelavcev in navsezadnje od učencev, saj z njimi 
preživim največ časa.  
Delo z otroki in učenci je nekaj najlepšega. Nikoli ni dolgočasno, saj je vedno polno presenečenj, smeha in novih 
izzivov.  
Naj svoje vtise zaključim s citatom Johna Ruskina, ki pravi: »Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj 
dobil, temveč tisto, kar bo postal.«  
Za učitelja je največja nagrada za trud, ki ga vloži v svoje delo, ponosen izraz in nasmejan obraz učenca ob 
doseženem uspehu.  

Tjaša Kurnik  
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A 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános iskola »családjának« néhány éve vagyok a tagja. Miért is család? Én a mi kis 
iskolánkra úgy tekintek mint egy nagy családra, közösségre, és nem mint sima nevelési intézetre, ezért is 
különleges az iskolánk. Még most is emlékszem az első napomra, amikor ijedten és szorongva léptem át a 
küszöbött, kezdő tanárként nem tudtam mi is vár rám. Amint beléptem a tanáriba, ezek az érzések elmúltak, hiszen 
kollégáim közvetlensége és kedvessége az első pillanattól érezhető volt. A tanulók nagyon szépen fogadtak, szinte 
néhány nap alatt már teljesen beilleszkedtem.  
A társadalomban valahogy elterjedt vélemény, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekkel nem egyszerű 
dolgozni. Ezzel valahogy nem tudok egyet érteni, hiszen nagyon sok függ a hozzáállástól, a munkámra nem úgy 
tekintek, mint csupán munkára, hanem mint küldetésre, amit szívvel-lélekkel végzek. Az elmúlt években 
rengeteget kaptam a tanulóktól, sok mindenre megtanítottak, magamról is sok újat tanultam. Arra törekszem, 
hogy egész életen át ható példát adjak a tanulóknak, nem csak a tanterv által elrendelt tudást szeretném nekik 
átadni, hanem mindennapi dolgokra szeretném megtanítani őket. Minden gyermek más és más, ezért is fontos 
mindegyikhez máshogy közelíteni. Meg kell tudni érezni mikor mire van szükségük. Néha nekik is rossz napjuk van, 
olyankor pedig a tanárnak kell alkalmazkodni. A munkám során megtanultam, hogy nem jó a sok elvárás, a 
gyerekek minden kis sikerének tudni kell szívből örülni. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek még inkább 
szükszégük van beszélgetőpartnerre, azért próbálok nyitott maradni, és minden beszélgetésben próbálok adni a 
magam legbelsőbb történeteiből. Nagy melegséggel tölt el, amikor felhőtlen vidámsagot, büszkegéget és 
elégedettségett látok rajtuk, ezek a gyerekek nagyon tudnak szeretni és sokszor megérzik mire van nekünk, 
felnőtteknek szükségünk. Sok közös pillanatot megéltünk már, amiből remélem még több lesz.  
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan munkát végezhetek, amiben kiteljesedhetek és amiben 
megtaláltam magam. Emellet inspiráló és pozitív közegben lehetek. Az iskolánkon mindenki a maga sajátosságával 
járul hozzá ahhoz, hogy egy különleges nagy »családot« alkossunk.    

Andrea Pisnjak 

 

»Ni umetnost le vedeti o neki stvari, posebna umetnost je učiti o njej«.  
         Mark Tulij Cicero 
 
Dne 1. 2. 2021 se je zgodil pomemben mejnik v mojem življenju, saj sem začela stopati po poklicni poti učiteljskega 
poslanstva. Zaposlitev na DOŠ II Lendava je moja prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju in veseli me, da lahko 
svoje prve in najbolj vredne izkušnje nabiram ravno na tej šoli. Tako kot pri večini stvareh, ki se jih lotevamo prvič 
in so za nas nekaj novega, so tudi tu bili prisotni različni strahovi in dvomi. Vendar so moje začetne strahove kmalu 
nadomestili občutki navdušenja, zadovoljstva in sprejetosti, saj je v kolektivu resnično čutiti pozitivno klimo, 
medsebojno pomoč ter podporo. To pa je za uspešno delo vseh ključno.   
 

Jasna Tivadar 
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BRAVO, NAŠI! 

 

Učitelji si prizadevamo, da bi vsi naši učenci bili, na njim primeren način, aktivni, ustvarjalni in čim bolj samostojni. 
Sledimo cilju, da naredimo pouk zanimiv in raznolik, ter da pridobijo življenjska in uporabna znanja. 

Priznam, da sem na začetku svojega dela na šoli tudi sam bil v strahu, da ne bom dovolj uspešen. Delo z učenci je 
bilo drugačno, zame nov izziv, ki sem ga počasi vse bolj spoznaval. Imel pa sem enkratne sodelavce, ki so bili vedno 
pripravljeni svetovati in pomagati. Počasi sem spoznal, da so me tudi učenci lepo sprejeli. Vse bolj sem jih 
spoznaval in oni so spoznavali mene. Skupaj smo se veselili vsakega napredka, se opogumljali in zmagovali. Bravo 
naši! 

Prav preko dnevov dejavnosti – kulturnih, športnih, naravoslovnih, šole v naravi, kakor tudi vključitev v projekte, 
tekmovanja, različne prireditve, so mi kot učitelju, spremljevalcu dajali nešteto možnosti, da imam danes svoje 
delo in učence iskreno rad. Skupaj ustvarjamo, barvamo, vrtnarimo, kolesarimo, šivamo, se učimo. Skozi omenjene 
dejavnosti učence spoznavam skozi igro, smeh, ples in glasbo. Spoznavam, kako radi nastopajo, kako jih spremlja 
trema, kako jezni so na sošolca, ki se zmoti, kako z aplavzom nagradijo uspešen nastop in kako veseli so vsake 
pohvale. 

Naša, sedaj že tradicionalna, prireditev Mi zmoremo, je potrditev, da so nastopi naših učencev opazni, kvalitetni 
in zelo dobro sprejeti. Gledalci s solzami v očeh zapuščajo dvorano in prepoznavajo njihov trud in prizadevnost ter 
začutijo njihovo iskrenost. Bravo, naši! 

Naravoslovni in športni dnevi jih zbližujejo z doživljanjem narave, okolja, tekmovanja, premagovanja, vztrajnosti. 
Res je, da za dosego cilja potrebujejo veliko dela, vztrajnosti, moči, predvsem pa vzpodbud. Zato pa jih vsak, še 
tako majhen uspeh zelo osrečuje. In verjemite, ni jih malo. Bravo, naši! 

Pred nami je častitljiv jubilej, 50. rojstni dan naše šole, vreden pozornosti. 

Hvala vsem, ki so pomagali zlagati kamenčke v ta mozaik in hvala vsem učiteljem, sodelavcem in učencem za 
trenutke in čas, ki si ga lahko delimo danes.                                                                                            

Samo Vučak,  
učitelj in varuh 
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GYÓGYPEDAGÓGUSNAK LENNI ... 

 

SOKSZÍNŰSÉG 

DINAMIKUSSÁG 

FLEKSZIBILITÁS 

KONSTRUKTÍV KÖZREMŰKÖDÉS 

ÉLETHOSSZIGTARTÓ TANULÁS 

FOLYAMATOS SZAKMAI FEJLŐDÉS 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HIÁNYOSSÁGOK LEKÜZDÉSÉRE 

TÁMOGATÓ TÉNYEZŐK KERESÉSE 

ERŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSE 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK TISZTELÉSE 

 
Z izbranimi besedami sem želela povzeti bistvo poslanstva, ki ga opravljam že sedmo leto. Vendar je delo mobilne 
učiteljice za dodatno strokovno pomoč mnogo več in kljub nekajletnim izkušnjam še vedno polno izzivov. Vsak 
otrok ima namreč drugačne potrebe in zmožnosti. Je edinstven, zato potrebuje individualiziran pristop. In prav ta 
raznolikost daje poseben čar našemu delu in nas tudi osebnostno oblikuje. S svojo iskrenostjo, srčnostjo in 
pogumom, ki ga izkazujejo naši otroci s posebnimi potrebami, nas ne le učijo, temveč zahtevajo naše spoštovanje 
in vero v njihove sanje. Vsak dan znova.  

Alisa Sep Krajnc 
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Svojo prvo priložnost, da se izkažem kot učiteljica, sem dobila prav tukaj na DOŠ II. Bila sem brez izkušenj in bilo 
me je strah. Kljub temu je bil moj začetek navdušujoč in hkrati transformativen. Na razgovoru sem omenila, da bi 
šola s prilagojenim programom potrebovala tudi svoj vrtiček. Tako smo prvo leto s skupnimi močmi ustvarili eko 
vrtiček z zelišči in zelenjavo. Še dandanes ga pridno obdelujemo in se ob tem veliko naučimo.  
Delo na šoli je kar zahtevno, vendar spodbudno in pravi privilegij. Med sodelavci in učenci sem se že prvi dan 
počutila sprejeto. Svojemu kolektivu sem neizmerno hvaležna za vso podporo, ideje, vodenje in sodelovanje. V 
spominu mi bodo za vedno ostala vsa tekmovanja, dnevi dejavnosti, delo na vrtu ter skupni trenutki z mojimi 
učenci, katere bom večno cenila. Vesela sem, da sem se odločila za ta poklic. Učence dnevno spodbujam naj 
verjamejo in zaupajo vase. 

Pogumnejši si kot verjameš, 
močnejši kot se zdi, 

pametnejši kot si misliš 
in ljubljeni bolj kot veš. 

Tanja Tratnjek 

 

 
Tíz évvel ezelőtt, egy nap a testvéremmel futottam a Lendvahegyen. A 2. Sz. Lendvai KÁI tornaterménél 
ereszkedtünk le a városba, s viccből megjegyeztem: „Egy szép napon én itt fogok dolgozni...” Akkoriban még nem 
is sejtettem, hogy mókás megjegyzésem egy év múlva valóra is válik, és hogy ez a lépésem lényegesen kihat majd 
életemre. A sors visszahozott Lendvára, szeptemberben már kezdtem is dolgozni. Első, szép és fontos emlékeim 
visszavezetnek a kezdetekhez. Eszembe jut, milyen szíves fogadtatásban volt részem leendő munkatársaim 
részéről, milyen megértők és támogatók voltak. Emberségük nem csupán a tanulókra korlátozódott, túlhágott a 
szakmai kötelesség határain, valamint mindenkit illetett. Kezdő tanárként bizonytalan voltam, számos kétellyel 
küzdöttem. Főleg annak tudata aggasztott, hogy egy olyan iskolán vállaltam állást, ahol a legkedveltebb sportág a 
foci volt, amelyhez sajnos nem volt túl sok tehetségem. Attól tartottam, hogy e hiányosságom miatt a tanulóim 
elutasítanak, és nem fogadnak el új tanáruknak. Kezdetben úgy véltem, hogy én leszek az, aki tanítani fog, ők 
pedig, akik tanulni fognak, de hamar világossá vált, hogy kölcsönösen fogjuk egymást tanítani. Munkanapjaim 
elején feszült voltam, nagyon jól estek kedves munkatársaim buzdító és támogató szavai, tanácsai. Szinte minden 
nap - iskolánk sofőre – Pista bácsi, következő jóindulatú szavajárásával köszöntött: „Árpi tanító bácsi, csak 
kitartás!” Más napokon kedves tanulóm ismételgette: „Pater toga se mora vsega navaditi...” S egy kis idő elteltével, 
nem csak kitartottam, a munkámat nem csak megszoktam, hanem meg is szerettem. Rájöttem, hogy mindattól 
amitől tartottam, igazából nem vált valóra. A tény, hogy nem voltam jó focista, nem hátrányommá vált, hanem 
előnyömmé. Azzal, hogy én nem értettem annyira a labdához, tanulóim értékesebbnek és szakértőbbnek 
érezhették magukat velem szembe, ők lehettek azok, akik engem tanítani tudtak olyasvalamire, amihez jól 
értettek, és amire büszkék voltak. Idővel nem csak focira tanítottak meg, hanem arra is, hogy hiányosságom nem 
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feltétlenül akadály vagy hátrány. Iskolánkon végzett munkám sok szempontból formált. Újra és újra új kihívások 
elé állít, amelyekre nem mindig számítok. Először is arra kellett ráeszmélnem, hogy tanulóimnak nem tökéletes 
tornatanárra van szükségük, hanem valakire, aki szereti őket. Nem csupán foci-atlétika-és kosárlabdaedzőre és 
stratégiára volt szükségük, hanem sokkal inkább valakire, aki tiszteli őket, hisz a képességeikben, és megtalálja 
bennük azt, amiben jók.  
Tanulóink számos regionális és néhány országos szintű versenyen is részt vettek. Egyik nagyobb formális sikerük 
Lendván volt, iskolánk által szervezett országos labdarúgóverseny, amelyen 3. helyezetet értek el, amiért 
keményen megharcoltak. Jó érzés volt akkoriban, hogy a verseny szervezési részleteiből az iskola minden tagja 
kivette részét, illetve, hogy mindenben segítettük, támogattuk egymást. Így a sikerünk is közös volt. A magas fokú 
összetartás, az egymásnak nyilvánított segítség, véleményem szerint, még mindig az iskolánk egyik fő jellemzője, 
ami felbecsülhetetlen érték. Továbbá úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra is, hogy munkánkat, 
tapasztalatainkat szívesen osztjuk meg másokkal, nagy örömmel működünk közre számos intézménnyel; például 
a Novartisszal, Terme Lendavával, a Községközi Labdarúgó Szövetséggel Lendvával. Határontúli szakmai 
kapcsolatainkat közös sport- és kultúrális rendezvények keretében erősítjük, a Móricz Zsigmond Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel és a csáktornyai Centar za odgoj i obrazovanje intézménnyel.  
 
A 2. Sz. Lendvai KÁI-ban töltött éveim során számos olyan szerepben tehettem magam próbára, amelyekről 
egyébként azt gondoltam, hogy számomra lehetetlenek. Néha viccelve szoktam említeni, hogy melyik lenne még 
az a munkahely, ahol rövid idő alatt lehetnék fizetett fotbalista, balettáncos, hernyóból pillangó, japán szamuráj, 
akrobata, bohóc, flamencótáncos, krampusz, vagy akár Mikulás. Iskolánkon végzett munkám ilyen típusú kihívások 
elé állít, és ez külön élményekkel gazdagít. Sose gondoltam volna, hogy épp iskolánkon fogok megszabadulni 
lámpalázamtól, valamint a táncot illető ügyetlenség érzetemtől. Mindez csupán azért történhetett meg, mert 
tanulóimat fel kellett készítenem a gyakorlásokkal a szereplésre, és le kellett vedlenem kellemetlen érzéseimet, 
szégyenlőségemet. Mindezt leginkább az éves, Megy ez nekünk című rendezvényünkre készülve tehettem 
tanulóimmal együtt. Erre a rendezvényre évente nagy igyekezettel, sok mindenkivel együttműködve készülünk, 
azzal a céllal, hogy bemutassuk iskolánk tevékenységét, és hogy megkönnyebbítsük nekik a társadalomba való 
integrálódást, felmutatva képességeiket és értékeiket. Számos szép emlékem fűződik ezekhez a rendezvényekhez, 
talán a legszebbek a Harisnyás Pipi meglátogatja Lendvát elnevezésű rendezvényhez, a cirkusszámhoz, amelyben 
vicces módon szerepeltünk bohócok és akrobatákként, vagy még a neonfényes csodacsapat fociszámunkra, 
amelyet Tot Petra és Pisnják Andrea koleganőimmel együttműködve hoztunk létre. Különös megtiszteltetés 
számomra, hogy több éven át kísérhetem - Slavinec Nikita - tanulóm táncfejlődésének különböző szakaszait, amint 
fokozatosan, egyre koordináltabb, magabiztosabb, és önálló táncossá válik. Ez a folyamat számomra is gyógyító 
hatású volt, hiszen törölte azt az elképzelésemet, hogy a táncot illetően ügyetlen. És mi több, megtanulhattam 
élvezni a folyamatot. Hogy mindez lehetővé válhatott, támogató közegemnek köszönhetem, s ama igazgatónők 
sorozatának, akik maguk is bíztak e folyamatban, még ha nem is voltam tánctanár, vagy tánctehetség.  
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Túl kevés a hely és a szó, hogy kifejezhetném mindazt, ami az itt töltött kilenc évem során meghatott. Végezetül a 
munkálkodásom legértékesebb üzenetét szeretném kiemelni; a valódi emberi értékünk nem abban rejlik, hogy mit 
is teremtettünk, hanem abban, hogy hogyan viszonyultunk egymáshoz, miközben bármit is tettünk, vagy 
teremtettünk.  
 

Fodor Árpád 
 

 

Navdušenje, pričakovanja in novi izzivi so še vedno del mene, enako kot takrat, ko sem kot mlada svetovalna 
delavka začela svojo poklicno pot na DOŠ II Lendava. Učenci, sodelavci, starši, prav v vseh sem začutila sprejetost, 
prijaznost, toplino. Prizadevala sem si, da bi svoje poslanstvo dobro opravila in čim več doprinesla k soustvarjanju 
in uresničevanju ciljev zavoda in posameznikov.  

Idealne predstave so se marsikdaj spremenile v realne. Poleg znanja, ki sem si ga pridobila s študijem, sem 
potrebovala še veliko več – znanje, ki ga lahko pridobiš le skozi prakso in delo, ki ga srčno rada opravljam. 
Ravnateljica in sodelavci so me pri delu podpirali, mi pomagali in delili svoje izkušnje z mano. Moč za delo so mi 
znova in znova dajali učenci, ki so me s svojo srčnostjo, iskrenostjo in neposrednostjo vedno navduševali. V starših 
sem videla sogovornika, kako najbolje, skupaj z učenci, uresničiti realna pričakovanja o razvoju in napredku 
slehernega učenca.  

Pri svojem delu sem vseskozi iskala možnosti za izobraževanja in usposabljanja. Še posebej sem si prizadevala 
sodelovati v inovacijskih in razvojnih projektih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, z namenom pridobiti nova 
znanja, razviti in preizkusiti nove modele za delo z učenci. Eden izmed teh je bil v zadnjih letih Formativno 
spremljanje, skozi katerega sem si pridobila veliko novih znanj, formativno spremljanje je v bistvu postalo moj 
način dela. Učencem je dano veliko aktivne vloge, avtonomije in odgovornosti.  

Kot ravnateljica sem sedem let vodila zavod, kar je bila zame še posebej dragocena izkušnja. Ob podpori 
sodelavcev, katerih delo sem visoko cenila in jim zaupala, staršev in vseh sodelujočih smo ustvarjali mozaik za 
lepšo prihodnost otrok s posebnimi potrebami. Prepričana sem, da je bilo vredno in se na prehojeno pot lahko 
ponosno ozremo. 

Svoje razmišljanje bom zaključila z besedami pesnika Toneta Pavčka: 

»Vsi otroci na svetu so rojeni za srečo in dober prid, 
vsak je podoben tebi in meni 
in vsak je sonce in vsak je svit.« 

Spomenka Juretič 
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Glasba je jezik, katerega razumejo in govorijo vsa ljudstva sveta, od nekoč do danes, vendar vsak posebej na svoj 

način. Tako sem tudi sam preko glasbe našel način komuniciranja in skupni jezik z našimi učenci. Navdušuje me 

njihova volja in želja po poslušanju in ustvarjanju le-te. Že ob prihodu učencev v šolo slišim iz dvorišča njihovo 

vzklikanje »Peli bomo!«. V trenutku mi polepšajo dan in tako se naša skupna pustolovščina, polna veselja in 

ljubezni prične. Kot profesionalni glasbenik jim glasbo predstavim na veliko različnih instrumentih. Na svoj primarni 

instrument, klarinet, jim velikokrat zaigram kaj iz klasičnega repertoarja, poveselimo se ob harmoniki, klavir in 

kitara pa sta naša stalna spremljevalca. Skupaj muziciramo in ustvarjamo na Orffova glasbila. Preko le-teh in preko 

že pridobljenih izkušenj poučevanja elementarne glasbene vzgoje sem skoraj v vsakem od njih odkril različne 

talente. Učenci tako sedaj že igrajo zahtevnejše ritmično-melodične skladbice. Notni zapis berejo po barvah ali po 

posluhu. Preizkušajo se tudi v skupinski igri. Glasba pa ni samo igranje, muziciranje, petje. Je tudi sprostitev in 

način iskanja duševega miru. Tako se tudi mi velikokrat sproščamo in umirjamo ob zvočni meditaciji, oziroma 

meditaciji z glasbo. Vesel sem, da sem lahko del te družbe in da s svojimi dejanji in poukom razveseljujem učence 

in svoje sodelavce ter pripomorem k medsebojnemu razumevanju in harmoniji.  

A zenés foglalkozásoknak fejlesztő hatása van. Az énektanulás fejleszti a szókincset, a kommunikációs készséget, 

a hangszerjáték a finommotorikát, valamint a készségeket és képességeket, a közös zenélés a közreműködési 

készségeket, ezenkívül koncentrációra és fegyelemre szoktat. Munkám során olyan gyerekekkel találkozom és 

dolgozom, akiket a zene vidámmá tesz, boldogít és felszabadít. Köteleségemnek tartom, hogy fölkaroljam őket, és 

megtaláljam bennük a talentumokat, hiszen tudom és érzem, hogy a zenének ereje van, hiszen kimondja azt, ami 

kimondhatatlan. 

Simon Sobočan 
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„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”   
        (Móricz Zsigmond) 
 

Különösen igaz, ha a célhoz vezető út nem kitaposott, és tele van akadállyal. 
Ezzel az őszinte örömmel találkozok nap mint nap, amióta gyermekem ezen intézmény tanítványa.   
Egy szülő csak akkor lehet nyugodt, ha biztonságos, elfogadó, gondoskodó, valamint megértő környezetben tudja 
gyermekét.  
Az intézmény összes munkatársának köszönhetően, én nyugodt vagyok. 

       Tomka Švarda Timea,  
a tanuló édesanyja 

 

 

Pred nekaj leti sem sprejela vodenje Sveta staršev. Danes ugotavljam, da je bila to modra odločitev, saj 
konstruktivno in uspešno sodelujem tako s starši kot tudi z vodstvom šole. Skozi vsa ta leta skupaj iščemo najboljše 
rešitve za učence in njihove starše, ne nazadnje tudi za zaposlene. Ni bilo vedno lahko, a s skupnim prizadevanjem 
in sodelovanjem smo v minulih letih vložili kar nekaj napora tudi v obstoj te dvojezične ustanove, ki je brez dvoma 
bistvenega pomena za učence s posebnimi potrebami na tem dvojezičnem območju. Skupaj smo se trudili nuditi 
učencem kar se da najboljše pogoje za razvoj in izobraževanje. Najbolj veseli pa smo bili vsi skupaj takrat, ko se je 
šola preselila iz stare in dotrajane zgradbe v prenovljene prostore. 

Prisotnost osnovne šole s prilagojenim programom je bistvenega pomena za vse otroke s posebnimi potrebami na 
določenem področju, še posebej na dvojezičnem. 

Šola se lahko pohvali s prijaznim in strokovnim kadrom ter uspešnim vodstvom, ki se vsi po svojih močeh trudijo, 
da je otrokom prijetno in lepo. Pri učencih iščejo močna področja, ki jih razvijajo. Učence po njihovih sposobnostih 
in močnih področjih vključujejo v razne interesne dejavnosti in jih pripravljajo na tekmovanja ter nastope tudi na 
največjih prireditvah ne le v lokalni skupnosti, ampak tudi širše.  

Brez dvoma je prehojena pot odlična smernica za naslednje generacije, ki bodo na trdnih temeljih lahko gradile 
bodočnost. 

Marija Slavinec Tot,  
predsednica Sveta staršev 
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Moja hčerka je to šolo začela obiskovati, ko je imela 11 let. Kljub pomislekom, da bo zanjo prešolanje povzročilo 
kar nekaj preglavic, to ni bilo tako. Brez težav se je vživela v novo šolsko okolje. Še danes vsak dan z veseljem zahaja 
v to ustanovo, še z večjim veseljem pa odhaja domov, ker se tu počuti varno in sprejeto. Posebej bi pohvalila 
strokovni kader šole, ki je v njej prepoznal potencial in njeno močno področje – ples ter jo na tem področju razvija 
še naprej. Ker zelo uživa v nastopanju, ji je bilo omogočeno, da je uspešno nastopala na mnogih prireditvah tako v 
lokalnem okolju kot tudi širše, celo izven naše države.  

Upam in si želim, da bo ta šola ohranila svoj status tudi v bodoče in da bo njen kader še naprej tako požrtvovalen 
in uspešen pri svojem delu z otroki s posebnimi potrebami. 

Marija Slavinec Tot,  
mamica učenke 

 

 
 
Balázs 2017-ben csatlakozott a 2. Sz. Lendvai KÁI tanulói közé. Az elején izgatottan várta, hogy milyen lesz majd az 
»új iskolában«. Ma már szinte olyan, mint a második otthona. A tanárok nagyon kedvesek és odaadók, 
szaktudásukkal sokat segítenek a gyerekek fejlődésében. És hát persze, mi lenne a jóbarátok nélkül? 
Szokta is mondogatni: »Anyu, én soha nem akarok más iskolába járni… Itt olyan jó!« 
Elmondása szerint, neki az Iskola a természetben programok tetszenek a legjobban. Mert az teli van kalanddal… 
A gyerekemnek a jövőben azt kívánom, hogy legyen boldog, bárhova is vezeti majd még az útja. 

 
Vegi Doris,  

a tanuló édesanyja 
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VRATA NAŠE ŠOLE SO ODPRTA ... 

ISKOLÁNK AJTAJA NYITVA ÁLL ...  
 

NAŠA POT 

Pred 36 leti so se začela porajati vprašanja, kako nadaljevati pot učencev, ki so na Osnovni šoli s prilagojenim 
programom zaključili program delovnega usposabljanja. Osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju smo 
želeli omogočiti pogoje, kjer se bodo lahko družili in delali ter tako postali aktivni in odgovorni člani družbe.  
 
Ideja se je uresničila decembra 1985, ko so se odprle Delavnice pod posebnimi pogoji.  
Na začetku je bilo v delavnice vključenih 6 varovancev, z zaupanjem svojcev se je število kmalu povzpelo na 12. 
Počasi, a vztrajno, nam je uspelo navezati stike z okoliškimi podjetji, za katera smo opravljali raznovrstna dela in 
tako tlakovali pot trdnega sodelovanja. Hkrati smo ustanovili tudi program poklicnega usposabljanja – smer 
šivanje. Učenci, ki so uspešno končali program, so se lahko zaposlili v rednih delovnih okoljih. Naša samozavest se 
je krepila, ponosni smo bili na doseženo delo, napočil je čas širitve in selitve v nove prostore.  
 

 
 
Po zaslugi takratne ravnateljice šole, Angele Ščap, smo leta 1995 tesne, vlažne in temne prostore zamenjali z 
večjimi in svetlejšimi. Število uporabnikov se je povečalo na 30, vsebine zaposlitvenih programov so se razširile. 
Zmanjšali smo število kooperantov in okrepili lastni program. Izdelki lastnega programa so postajali zaradi svoje 
kakovosti in izvirnosti vse bolj prepoznavni v lokalnem okolju. Danes se lahko pohvalimo z dvema certifikatoma 
Art & Craft za leseno gajbico in zajčka iz blaga ter oznako CE za preostale igrače iz blaga.  
Uporabnikom poleg zaposlitev nudimo še nadstandardne aktivnosti (izleti, letovanja, planinski pohodi, folklorna 
dejavnost, krožki, družabna in športna srečanja …), ki popestrijo njihov vsakdan, jih združujejo in jih povezujejo z 
okoljem.   
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Leta 2000 se je na regijskem nivoju ustanovil Varstveno-delovni center Murska Sobota s štirimi enotami dnevnega 
varstva. V enoto VDC Lendava je danes vključenih 41 uporabnikov.  
Osnovno vodilo našega dela je ustvariti ugodno okolje, v katerem bi se uporabniki dobro počutili, jasno izražali 
svoje želje in sprejemali lastne odločitve. Hkrati nam je pomembno tudi sodelovanje z okoliškimi institucijami. 
 
Vsak začetek je težak, a na tej dolgi poti smo nesebično in s skupnimi močmi dokazali, da zmoremo. Uporabniki, 
vključeni v VDC, so danes po svojih aktivnostih, projektih in prireditvah prepoznavni v ožjem in širšem prostoru.  
 
Vsem, ki ste nam na prehojeni poti pomagali in nam stali ob strani, iskrena zahvala.  

 
Liljana Novak,  

vodja VDC enote Lendava  
 

 

SURADNJA KOJA NE POZNAJE GRANICE 
 
Inkluzija kao proces podrazumijeva otvorenost uma i srca prema drugačijem i novom.  
Mi, stručnjaci koji radimo s osobama s intelektualnim teškoćama, svjesni smo potrebe za multidisciplinarnim 
pristupom i timskim radom te međusobnom razmjenom znanja. 
  
Dvojezična osnovna šola II Lendava i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec dugi niz godina provode zajedničke 
aktivnosti, kako za svoje polaznike, tako i za djelatnike škola.  
Suradnja je započela krajem 70-tih godina prošlog stoljeća entuzijazmom pojedinaca s obje strane Mure. Iako kažu 
da sve što je lijepo kratko traje, u ovom slučaju ta se misao nije pokazala točnom.   
Tijekom proteklih desetljeća organizirana su mnoga druženja i različiti edukativni projekti. Bilo je tu stručnih 
predavanja, priredbi, likovnih kolonija, sportskih natjecanja, smotri zadrugarstva i kreativnih radionica. Zajedno 
smo plesali i pjevali, otkrivali kako se zdravo hraniti, učili modelirati glinu, vježbali jogu, izrađivali digitalnu 
slikovnicu, kampirali, igrali nogomet te plivali i uživali.  
Čega se sjećaju naši učenici? 
Matija (21): „Lepo mi je bilo v Lendavi. S mojim prijateljem Davidom sam pjeval pjesmu: Ne spavaj, mala moja. Svi 
su nam pljeskali.“ 
Neven (14): „Vidjeli smo učenike iz Slovenije preko laptopa. Razgovarali smo o Muri. Skupa smo napravili 
slikovnicu.“ 
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Kontinuirana razmjena profesionalnih iskustava među djelatnicima obogaćivala je obrazovnu praksu kroz 
promišljanja o stručnim temama i novim terapijskim i rehabilitacijskim postupcima. 
Brojne aktivnosti provode se kontinuirano. To su gostovanja na školskim priredbama, sudjelovanje na sportskom 
natjecanju u vodi „Plivaj i uživaj“ te predavanja na učiteljskim vijećima. Na početku svake školske godine definira 
se zajednički plan suradnje koji obje strane sa zadovoljstvom realiziraju. 
Povezani angažmanom oko stručnih tema djelatnici su se počeli sve češće družiti i u neformalnim prilikama. 
Zajedno smo planinarili, putovali po Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj te tradicionalno druženjem završavali školsku 
godinu. 
Poslovni suradnici polako su postajali prijatelji na koje se uvijek može računati, bilo da trebate stručni savjet, 
partnera na projektu ili želite s učenicima proširiti obrazovna iskustva izvan zemlje. 
U nadi da ćemo uskoro nastaviti zajedničke aktivnosti uživo i vidjeti kompletna lica naših slovenskih prijatelja (a ne 
samo oči pod zaštitnom maskom), šaljemo srdačne pozdrave iz hrvatskog Međimurja i čestitamo 50. rođendan 
vaše škole.  
 

Tatjana Žižek,  
mr.spec. školske i predškolske psihologije 
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MÓRICZ ZSIGMOND ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, 
FEJLESZTŐ NEVELÉS – OKTATÁST VÉGZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY LENTI  

A két intézmény szakmai együttműködése 1983-ba nyúlik vissza. Már ekkor  megfogalmazódott azon szándék 
mindkét fél részéről, hogy szakmai tapasztalatokat adjon át és fogadjon be. Az első kétnyelvű tankönyvek és 
munkafüzetek kidolgozása a lenti intézmény szakmai segítségével valósultak meg. A két iskola együttműködése az 
évek folyamán egyre szorosabbá vált. A kapcsolat rendszerességére és szakmai tartalommal való megtöltésére 
éves munkatervek készülnek, melyekben az adott tanítási év kapcsolódási pontjai kerülnek rögzítésre. Közös sport, 
kulturális programokat, üdüléseket, kirándulásokat szervezünk a tanulók számára. Szakmai programokat – 
intézménylátogatásokat, hospitálásokat kínálunk egymásnak, konferenciákon való részvételt – a tanárok számára. 
Európai Uniós projektben két éven keresztül együtt vettünk részt további 3 ország gyógypedagógiai 
intézményeinek bevonásával. 
A több évtizedes közös munkánkat a gyermekek fejleszthetőségébe vetett hittel, szakmai támogatással, kölcsönös 
tisztelettel vittük sikerre. 
 

Szabóné Zakó Krisztina, 
intézményvezető 
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OB JUBILEJU 

Dvojezična osnovna šola II Lendava letos praznuje 50-letnico samostojne šole. Iskrene čestitke ob visokem jubileju. 
Dvojezična šola na narodnostno mešanem območju Prekmurja je posebnost slovenskega in tudi širšega 
evropskega prostora. Omogoča sodelovanje, izraža način življenja, ki ga zaznamuje razvijanje in udejanjanje 
medkulturnega dialoga, strpnosti in sprejemanje različnosti.  
Šola je vpeta v lokalno okolje in zelo uspešno sodeluje tudi z Dvojezično osnovno šolo I Lendava. 
Naše sodelovanje in medsebojna podpora segata na številna področja. 
Posebej bi rada pohvalila in izpostavila: 

- mobilno specialno-pedagoško pomoč našim učencem, 
- učno pomoč in specialno-pedagoško ugotavljanje učnih težav preko projekta POŠ, medgeneracijskega 

centra Perec in Strokovnega centra Pomurje (vse je delovalo pod okriljem DOŠ II Lendava), 
- hospitacije svetovalnih delavcev na njihovi šoli, 
- strokovno podporo pri delu z otroki s posebnimi potrebami, 
- organizacijo in izvedbo dnevov odprtih vrat, 
- predavanja in delavnice, ki so jih organizirali za strokovne delavce,  
- organizacijo Specialne olimpijade ter nenazadnje 
- vsakoletno prireditev Mi zmoremo, ki se dotakne vsakega od nas.  

 
Za konec pa le še, iskrene čestitke, vi res zmorete! 

Tatjana Sabo, 
ravnateljica DOŠ I Lendava 

 
 

BILI SMO DELČEK VAŠE ZGODBE 

Ena od pomembnih nalog Dvojezične srednje šole Lendava je sodelovanje z ustanovami v domačem okolju, med 
katerimi je tudi Dvojezična osnovna šola II Lendava. Začetki našega sodelovanja segajo daleč nazaj, že v obdobje 
usmerjenega izobraževanja, ko smo na naši srednji šoli izvajali izobraževalni program Učitelj, v okviru katerega 
smo pri psihologiji in pedagogiki obravnavali učne vsebine o razvoju otrok ter metodah in oblikah poučevanja. Za 
popestritev pouka so dijaki spoznavali vsebine tudi v praksi, kar nam je omogočila tudi Dvojezična osnovna šola II 
Lendava, saj so naše dijake vodstvo in učitelji vedno prijazno sprejeli, nam predstavili potek dela in posebnosti 
pouka v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom. Teh obiskov so bili veseli tudi učenci, ki so se novih 
obrazov razveselili, kar so nam znali vsakokrat zelo prisrčno in odkrito pokazati.  
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Sčasoma so ti obiski Dvojezične osnovne šole II Lendava pripeljali do ideje, da bi lahko dijaki prihajali na osnovno 
šolo tudi večkrat. Pri socialni delavki, kasneje mentorici, Spomenki Juretič, se je porodila ideja o prostovoljstvu, ki 
se je kmalu uresničila in prostovoljstvo je delovalo kar nekaj let. Dijaki prostovoljci so enkrat na teden odhajali na 
osnovno šolo in čas podaljšanega bivanja preživeli ob različnih aktivnostih z učenci, s katerimi so se skupaj igrali, 
risali, peli, plesali, se učili ali na šolskem igrišču igrali nogomet in druge športne igre. Med učenci in prostovoljci se 
je izoblikoval poseben odnos, saj so učenci vsakokrat nestrpno pričakovali njihov prihod. 

Sodelovanje med šolama in prostovoljstvo se je razširilo tudi na druge dejavnosti, saj so naši dijaki sodelovali kot 
prostovoljci na vsakokratni Specialni olimpijadi v Lendavi, katere organizator je bila DOŠ II Lendava. Vsako leto smo 
prav tako skupaj obeležili svetovni dan prostovoljstva ob športnih igrah in v različnih ustvarjalnih delavnicah. Dijaki 
so vsak obisk učencev in vsako sodelovanje z njimi doživljali kot nekaj dragocenega. Spoznavanje drugačnosti je 
imelo vpliv na njihov osebnostni razvoj in oblikovanje vrednot. Pri marsikaterem dijaku je to sodelovanje vplivalo 
na izbiro študijske smeri in karierno pot. S sodelovanjem med obema šolama skozi vsa ta leta so tako učenci kot 
tudi dijaki pridobili veliko novih, prijetnih, predvsem pa dragocenih izkušenj.  

   Alenka Lovrenčec,  
svetovalna delavka na DSŠ Lendava 

 
 
 

OB JUBILEJU DOŠ II LENDAVA 

Sprašujem se, ali je 50 let v razvoju ene šole veliko ali ne. Ko tako razmišljam o preteklosti, menim, da je. Vsaka 
šola se skozi desetletja spreminja, razvija, prilagaja se različnim spremembam, tako razvojnim, organizacijskim, 
prostorskim in tudi kadrovskim. Vsaka sprememba pusti kamenček v mozaiku njene zgodovine. Tako je bilo tudi v 
teh 50-ih letih DOŠ II Lendava. 

Vsaka oblika sodelovanja med izobraževalnimi zavodi daje življenju najlepše barve. Nas oplaja in zbližuje, nas 
bogati in odpira za druge. 

Spomnim se svojega poučevanja v 1. razredu, ko sem prvič prosila strokovno delavko iz DOŠ II Lendava, naj mi 
svetuje, kako odpraviti težavo pri opismenjevanju, kadar učenec narobe zapisuje črke. Seveda mi je znala svetovati, 
saj so že v tistem obdobju bile strokovne delavke te šole usposobljene za odpravo specifičnih učnih težav.  

Strokovno sodelovanje med DOŠ II Lendava in DOŠ Genterovci sega že vsaj krepko čez 20 let. Sodelujemo 
predvsem na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. DOŠ II Lendava nam že vrsto let zagotavlja 
mobilne specialne pedagoge, ki na DOŠ Genterovci opravljajo ure dodatne strokovne pomoči za naše učence s 
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posebnimi potrebami. Sodelujejo v naših strokovnih timih, na evalvacijskih sestankih s starši, vključujejo se v 
izvajanje različnih dni dejavnosti na naši šoli.  

Naši strokovni delavci se udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira DOŠ II Lendava, obiskujemo njihove dobrodelne 
prireditve. Sodelujemo tudi na področju izmenjave računovodskega kadra, imamo skupnega vzdrževalca.  

Želim jim veliko uspeha tudi v bodoče. 

 

»Iskolák. Világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog 
megszületni az új, a jobb, a bölcsebb.«          
     (Arthur Conan Doyle)  

A skót író soraival köszöntöm az 50 éves 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola kedves tanulóit és 
nevelőtestületét.  

Osztozva az ünnep fényében és örömükben, hiszem és tudom, hogy az iskola és a lelkes nevelőtestület, a tudás 
átadásán túl, növendékeikkel a legértékesebbet - idejüket, türelmüket, segítő szolgálatukat – is megosztja. 

Legyen így a jövőben is! Legyen ez az intézmény még sok-sok ötven évig őrzője és védője az Emberségnek! 
Védelmezze mindazt, ami érték, ami szép, ami jó, becses és követendő! 

Ehhez kívánok szivárványos jövőt, erőt, hitet és kitartást! 

 Valerija Šebjanič,  
ravnateljica DOŠ Genterovci/ 

a Göntérházi KÁI igazgatónője 
 

 
 

SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI TER ZAPOSLENI DVOJEZIČNE OSNOVNE ŠOLE II LENDAVA 

Rastemo s svojim delom, znanjem in sposobnostmi. S srčnostjo, človekoljubnostjo in odprtostjo oblikujemo 
sedanjost in vstopamo v prihodnost, pravi neka misel. Verjamemo, da so vrednote, kot so delo, znanje, 
sposobnost, srčnost, človekoljubnost in odprtost do drugih in drugačnih pomembno sooblikovale vaših petdeset 
let, s katerimi obeležujete častitljiv jubilej samostojnega šolstva. Otroci in zaposleni v zavodu OŠ Franceta 
Prešerena Črenšovci si štejemo v čast, da smo del vašega dosedanjega sodelovanja z okoljem oziroma drugimi 
šolami in ustanovami, bili tudi mi. Strokovna podpora pri delu z otroki s posebnimi potrebami, izmenjava 
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strokovnih delavcev, naših, ki so poučevali pri vas, in obratno, sodelovanje in povezovanje preko projektov in 
razvojnih nalog, soustvarjanje prireditev in različnih dogodkov, ne nazadnje povezovanje na neformalni ravni – vse 
to je del naše skupno prehojene poti dveh zavodov, katere temeljni cilj je bil zagotoviti varno in spodbudno učno 
okolje, ki omogoča napredek slehernega posameznika, bodisi otroka ali zaposlenega. 

Jutrišnji svet pripada tistim, ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost, tistim, ki znajo in vedo, kaj hočejo, predvsem 
pa verjamejo v to, kar delajo, pravi neka druga misel – ob praznovanju 50-letnice vam iskreno čestitamo in vam 
želimo ustvarjalnosti, znanja in navdiha tudi v prihodnje! 

 
Nataša Litrop,  

v. d. ravnateljice  
  s kolektivom zavoda OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

 

 

 

Osnovna šola Kobilje že vrsto let uspešno sodeluje z DOŠ II Lendava. Učiteljice dodatne strokovne pomoči prihajajo 

na šolo tedensko in jih sprejemamo kot naše sodelavke, ki so vpete v delo šole.  

Kot ravnateljica bi poleg njihovega neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami še posebej pohvalila 
strokovno sodelovanje z učitelji. Strokovne delavke so vedno pripravljene nuditi pomoč, svetovanje in predstaviti 
ustrezne pristope (strategije, pripomočke in druge prilagoditve) ob konkretnih dilemah, s katerimi se učitelji 
srečujejo pri svojem delu. Prav tako nudijo podporo in svetovanje staršem glede nudenja pomoči otrokom v 
domačem okolju. Konstruktivno sodelovanje doprinese k zadovoljstvu vseh in generira vedno nove ideje za delo v 
prihodnosti.  
 
V največje veselje mi je, ko je napredek otrok in učencev viden, pa tudi, ko vidim, da delajo z veseljem. Ko otrok 
komaj pričakuje njegovo učiteljico ali ju srečam na poti v učilnico v prijetnem pogovoru.  
 
Ob 50-letnici DOŠ II Lendava želimo še obilo strokovnega in inovativnega dela. Ostanite srčni.  
 

Ludvika Gjerek,  
ravnateljica OŠ Kobilje  

s kolektivom zaposlenih 
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ZA KONEC ŠE NEKAJ VTISOV NAŠIH UČENCEV IN VOŠČILO  

VÉGÜL TANULÓINK BENYOMÁSAI ÉS ÜDVÖZLETEI 
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A legszebb emlékeim a Megy ez nekünk 

rendezvényhez fűződnek.  

Ügyesen szerepeltem  

a Magyarország, Afrika, Svédország 

színpadi jelenetekben. Tetszett az iskola 

a természetben Bohinjban. Szeretek rajzolni. 

Örülnék egy nagyobb játszótérnek.                     Balázs 

 

 

 

 

 

Lepo se mi je sprehajati na odru kot prava 

Francozinja. Želim si postati plesalka, igralka in 

pevka.  

                                                               Nikita 
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Szeretek iskolába járni. A tevékenységi napokon  

ismerkedem a különböző vállalatok munkájával.  

Az iskolában sokat beszélgetek a barátaimmal,  

főleg ha hosszú sétákra megyünk. Amikor  

befejezem az iskolát, tanulmányaimat  

Rakičánban szeretném folytatni, ahol meg  

szeretném szerezni a traktor jogosítványt.  

                                                                                 Franc 
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Najlepše mi je bilo, ko so me snemali. 

Moj najljubši dan je ponedeljek, ko pridem v šolo. 

                                                                         Tadej 
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Pa čeprav smo mi drugačni, svoje starše ljubimo, 

naj bo sončno al' oblačno mi pozornost rabimo. 

 

Tudi mi se nasmejimo, tudi mi smo srečni kdaj, 

pa čeprav nam ni vseeno, šola nam je drugi raj. 

 

Marsikaj se tu učimo, celi svet spoznavamo. 

In če zemlja ni okrogla, kljub temu jo ljubimo. 

 

Naša želja je le eno, da ljudje nas sprejmejo. 

Tudi naše srce bije, naj se z nami smejejo. 

 

Naj med nami bo prijaznost, naj bo srečen tale svet 

in naj sprejmejo drugačnost, da bo tu lepo živet. 

 

Spesnil naš hišnik Jože 
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VSE NAJBOLJŠE NAŠI ŠOLI 

V oddelkih Posebnega programa radi praznujemo. Ob 

rojstnem dnevu učencev pripravimo praznovanje. 

Slavljenec izdela vabilo za učence OVI A. Sošolci pa 

pripravijo čestitko. Vsak nariše risbico. Vse spnemo v 

knjižico in jo okrasimo na različne načine. 

Na praznovanju čestitamo slavljencu. Gledamo ga v oči 

in mu zaželimo lepe želje. Skupaj zapojemo pesem Vse 

najboljše. Nato se posladkamo s keksi, sadjem, sokom. 

Praznovanje se zaključi s plesom in poslušanjem glasbe 

in petjem pesmi.  

Za 50. rojstni dan želimo vse najboljše tudi naši šoli! 

Učenci OVI B 

 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT ISKOLÁNKNAK 

A speciális oktatási-nevelési programban szeretünk 

ünnepelni. Ünnepséget készítünk a születésnaposnak. 

Az ünnepelt elkészíti a meghívót az OVI A tagozat 

tanulóinak. Az osztálytársak születésnapi üdvözletet 

készítenek az ünnepeltnek. Mindenki rajzol valami 

szépet. Az összegyűjtött rajzokat csokorba gyűjtve 

befűzzük, és különböző módon díszítjük a borítót. 

A születésnaposnak gratulálunk is. A szemébe nézve 

fejezzük ki jókívánságainkat. Együtt elénekeljük neki a 

Boldog születésnapot című dalt. Az édességekkel és 

gyümölcslével teli asztal mellől nem hiányozhat a tánc, 

a zene, az ének és a jó hangulat. 

Az iskola 50. éves születésnapjára is minden jót 

kívánunk!  

           Az OVI B tanulói 
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ZAPOSLENI V JUBILEJNEM LETU 

ALKALMAZOTTAK A JUBILEUM ÉVÉBEN 
 

ROBERTA TURK 
ÁRPÁD FODOR 

KARMEN GABOR 
NATALIJA GOJNIK 

HAJNALKA HORVAT 
JOŽE HORVAT 

IZABEL HORVATH 
MARKO IMRE 
MOJCA JEREB 

SPOMENKA JURETIČ 
SILVESTRA KOLENKO 

INES KOVAČIČ 
TJAŠA KURNIK 

MAJDA MAUČEC 
ANDREA PISNJAK 

DINA RUDAŠ 
MANUELA SABO 
KARINA SEKEREŠ 

ALISA SEP KRAJNC 
SIMON SOBOČAN 
JASNA TIVADAR 

PETRA TOT 
KORNELIJA TOTH 
TANJA TRATNJEK 

SAMO VUČAK 
DRAGO VUK 
LJUBICA VUK 

PIROŠKA ŽIŽEK KELENC 
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ZAHVALA DONATORJEM 

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOZÓKNAK 
 

Zahvala poraja ljubezen. 
Je razumevanje, da nas ima nekdo rad, da nam iz obilja svojega duha podarja nekaj, 

kar potrebujemo, da smo počaščeni, ker nas jasno zaznava. 
              Daphne Rose Kingma 

 

Azok, kik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt. 
      (James Matthew Barrie) 

 

 

LEK, FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. 

STANOVANJSKO PODJETJE LENDAVA D.O.O. 

VH CONSULTING, VALENTIN HANČ, S.P. 

ZAVAROVALNICA SAVA D.D. 

CADIS – RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE D.O.O. 

LESNINA KOS LENDAVA 

VIRS D.O.O. 

ELEKTROCOM, DRAGAN TRATNJEK S.P. 

GRADAL – PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN TEHNIČNO SVETOVANJE BOJAN SEKEREŠ S.P. 

ELEKTROMATERIAL LENDAVA D.D. 

BABY CENTER LENDAVA 

ŠUMER D.O.O. 

in / és 

VSEM, KI SO NA SVOJ NAČIN PRISPEVALI OB NAŠEM JUBILEJU.  

MINDENKINEK, AKI BÁRMILYEN MÓDON IS HOZZÁJÁRULT JUBILEUMUNK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ.  
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